
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2014. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási   

rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata 

 

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17.§-a alapján, mint a fenti jogszabály 

előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztük el a szabályozás várható 

következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet. 

 
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai  

 
A 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet 

előkészítése során hatásvizsgálatot végeztünk, mely során megvizsgáltuk a költségvetésben 

megfogalmazottak érvényesülését, és hatását. Az előzetes hatásvizsgálat kiterjed a források 

számbavételével a kintlévőség, adótartozás összegére is. Legfontosabb szempont a 

költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés.  

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló zárszámadási-rendeletének megalkotása a város lakosságára is 

kihatással van, mivel a költségvetési kiemelt előirányzatok közé tartoztak a végrehajtás során, 

az ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, intézményi beruházások, 

felújítások, intézményi működési bevétel, stb. Az intézmények működése (Polgármesteri 

Hivatal, Lurkófalva Óvoda, Közművelődési Intézmény) nagymértékben függ az 

Önkormányzat gazdálkodásától.  

A 2014. évi költségvetés végrehajtása során a kötelező feladatok tervezett finanszírozásakor 

fokozott figyelmet fordított az Önkormányzat ezen feladatok jogszabályi hátterének 

vizsgálatára, az ellátottak érdekének sérülése nélkül. A minimum feltételek biztosításra 

kerültek a zavartalan ellátás érdekében.  

Az intézkedések társadalmi hatását tekintve megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2014. 

évi gazdálkodása során - hasonlóan az előző évekhez - fokozottan ügyelt a kötelező 

feladatinak ellátására. Költségvetésének végrehajtását a rendelkezésére álló pénzeszközök 

kiegyensúlyozott, hatékony és takarékos felhasználásával biztosította.  

Az önkormányzat működésének jelentős részét a központi költségvetésből származó 

forrásokból fedezi, ezért a költségvetési gazdálkodás során nagy jelentősége van a 

költségvetési törvénynek, amely alapvetően meghatározza az egyes jogcímeken az 

önkormányzatokat megillető támogatások nagyságát. 

Az állami támogatások 2014. évben nagyjából az előző évi szinten stagnáltak.  

Az intézményi működési bevételek, valamint az önkormányzatok sajátos működési bevételei 

az előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutatott, különös tekintettel az iparűzési adóra. 

Ennek részletes kimutatását a szöveges beszámoló tartalmazza. 

Támogatás értékű működési bevételek nagyjából az előző évnek megfelelő mértékben 

teljesültek a 2014 évben.  

A működési kiadások az előző évihez képest emelkedtek, hiszen több olyan pályázatunk volt, 

amelynek megvalósítása során mind a személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok, 

mind a dologi kiadások emelkedését okozta, de a fedezete a pályázati forrásokból biztosított 

volt.  

 

A tervezet jogszabály hatásai: 

 társadalmi hatása: jelentős 

 gazdasági hatása: jelentős 



 költségvetési hatása: jelentős 

 

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei  

 

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.  

 

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai  

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően a helyi önkormányzat 

rendeletében meghatározott tartalommal mérlegeket és kimutatásokat készít, az 

intézményeket terhelő adminisztratív hatása jelentős. 

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei  

 

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § A helyi önkormányzat 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti 

elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé 

terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik 

hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a 

képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése 

keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített 

jelentését. Kizárólag azon önkormányzatoknak kell a zárszámadási rendelet tervezetével 

együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul benyújtaniuk a kincstár 68/A. §-a szerinti 

ellenőrzése keretében elkészített jelentését, amelyeknél a Magyar Államkincstár az Áht. 45/A. 

alcím alatti 68/A. §-a szerinti ellenőrzést elvégezte. Önkormányzatunknál ilyen ellenőrzés a 

2014. évben nem volt. 

A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. 

A különféle jogszabályok, iránymutatások a zárszámadási rendelet elkészítésekor központi 

szerepet játszanak. Ezek kiemelkedő jelentőségét azért kell hangsúlyozni, mert részletes 

előírásokat, követelményeket fogalmaznak meg, és be nem tartásuk sok esetben szankciót von 

maga után (pl. állami támogatás felfüggesztése, büntető kamat fizetése, stb.). A rendelet 

elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi 

észrevétel, illetőleg költségvetési hiány lehet. 

 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek  

 

A rendelet-tervezet elfogadásához, az új rendelet alkalmazásához a személyi, szervezeti, 

tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak, a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet 

személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényelnek.  

 

 

Füzesgyarmat, 2015. május 28. 

  

                                                                     Dr. Makai Sándor  

                                                                                                                       jegyző 


