
 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló  1/2014.(II.13.)  önkormányzati rendelet 

beszámoló készítés előtti előirányzat módosításához. 

 

 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: 

 

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján 

teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek 

hogyan alakulnak. 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat  2014. évi költségvetési rendeletének 5.§-a, az 

önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási 

előirányzatok közötti átcsoportosításról -  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény felhatalmazása alapján - a következők szerint rendelkezik: 

 

„ (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok 

közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.  

 

(2)  A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a negyedéves testületi előirányzat 

módosítások között 1000 Eft értékhatárig,  a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a 

képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. „ 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének utolsó 

módosítására a 2015. február 18-án történt módosításban nem szereplő, az év végi zárás 

elvégzéséhez még szükséges bevétel növekedések-csökkenések, és kötelezettségvállalásokhoz 

szükséges előirányzatok hozzárendelése miatt kerül sor.  Az önkormányzat költségvetés 

főösszegét az előterjesztés mellékletében felsorolt összegekkel javasoljuk  növelni, illetve 

csökkenteni.  

 

Környezeti és egészségügyi következmények: 

 

A költségvetési tervezet rendelkezik többek között az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti 

feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által ellátandó feladatok 

zökkenőmentes megvalósítását, ami pozitív hatással van a lakosság egészségi állapotára, 

szociális körülményeire.  

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 

 

A költségvetési rendeletmódosítás előkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a 

munkatársak munkaköri leírásában szerepel.  

 

 

Jogszabály megalkotásának szükségessége: 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése előírja, hogy a 

képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat- 

átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése 



szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási 

törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, 

így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési 

főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a 

mellékletei módosulnak. 

A rendeletmódosítást kísérő előterjesztés tartalmazza a módosítások irányvonalait, az 

előterjesztéshez csatolt táblázatok pedig a módosításra okot adó tényezőket, a költségvetésbe 

pótelőirányzatként beépülő összegeket, illetve az átcsoportosításban érintett tételeket.   

 

A jogszabály elmaradásának várható következményei: 

 

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján 

teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek 

hogyan alakulnak. A rendeletmódosítás elfogadása tehát az alapja a szabályos, 

kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát 

elengedhetetlenül fontos.  

 

 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, 

szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 

 

Az általános feltételeken túl nincs szükség személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

biztosítására.  

 


