ELŐTERJESZTÉS
Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-i nyilvános ülésére.
Tárgy: 2013. évi zárszámadási rendelet
Előterjesztő: Modori László polgármester
Előkészítette: Szlottáné Turi Edina jegyző
Melléklet: rendelet– tervezet

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a
tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88. § (1) a vagyonról és a költségvetés
végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni.
Az éves költségvetési beszámolót a 28. § (4) és (5) bekezdésében megjelölt személy hagyja
jóvá, ezek alapján:
28. §. (5) A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési
tanács és az általuk irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester, a
nemzetiségi önkormányzat elnöke, a társulási tanács elnöke vagy a térségi fejlesztési tanács
elnöke hagyja jóvá. E bekezdés alkalmazásában a közös önkormányzati hivatal esetén
polgármester alatt a közös önkormányzati hivatal irányító szervének vezetőjét kell érteni.
89. § alapján:
(1) A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az
elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti,
besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.
(2) A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.
A törvény 91. § alapján:
(1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési
évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot.
(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul
a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat
felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti
adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
c) a vagyonkimutatást, és
d)a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségeket, a részesedések alakulását.
Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.
A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást,
elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása szintén a beszámolóval egy időben
megtörtént.
Az önkormányzatok életében jelentős változás volt, hogy a
Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 146/D. § (2) bekezdése alapján a
polgármesteri hivatalok – fő szabály szerint – 2012. december 31-én megszűntek, a
körjegyzőségek közös önkormányzati hivatalok lettek.
Somlóvásárhely, Somlójenő, Borszörcsök Községek Körjegyzőségének jogutódja 2013. január 1jétől a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal lett, ahol 11 település feladatellátása
történik.
Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2013.(II.12.) számú rendeletével
alkotta meg az Önkormányzat 2013. évi költségvetését, 48.003 e Ft kiadási és bevételi
főösszeggel.
Az elmúlt évben a biztonságos működés, a kötelező feladatok megfelelő szintű ellátása, a
likviditás megőrzése volt az önkormányzat célkitűzése. Az önkormányzat határidőben kifizette
számláit, az előkészített beruházásai forráshiány miatt nem maradtak el. Összességében a
bevételek és a kiadások az előirányzatokon belül alakultak, az önkormányzati feladatok
teljesítése mellett.
Önkormányzatunk 2013. évben sikeresen és eredményesen gazdálkodott a rendelkezésre álló
erőforrásokkal, és megfelelő tartalékokkal lépett át a 2014. évbe.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi rendelet
tervezetet elfogadni szíveskedjék.

Borszörcsök, 2014. április 25.

Tisztelettel:

Modori László sk.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján
teljesíthetőek a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek
hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása tehát az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos
gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos.
Jelen esetben, tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a
tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb hatása nincs.

Borszörcsök KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
…..... /2014. (…...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

(TERVEZET)

Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1.§ A rendelet hatálya kiterjed Borszörcsök Község Önkormányzatára.
2.§ Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete Borszörcsök Önkormányzata 2013.
évi zárszámadását
a,

73.414 e Ft tárgyévi bevétellel

b,

62.845 e Ft tárgyévi kiadással

elfogadja.
3.§ A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
(1) A pénzügyi mérleget az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A kiemelt tárgyévi bevételi előirányzatokat mérlegszerűen az 2. melléklet tartalmazza.
(3) A kiemelt tárgyévi kiadási előirányzatokat a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és intézményeinek tárgyévi költségvetési egyenlegét a 4. melléklet
tartalmazza.
(5) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait célonként az 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat általános és céltartalékát a 6. melléklet tartalmazza.
(7) A 2013. létszám előirányzatot a 7. melléklet tartalmazza.
(8) A pénzmaradvány kimutatást az 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az összevont mérleget az 9. melléklet tartalmazza.
(10) A bevételeket szakfeladatonként a 10. melléklet tartalmazza.
(11) A kiadásokat szakfeladatonként a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Az előirányzat módosításokat 12. melléklet tartalmazza

4.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
5.§ Hatályát veszti Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi
költségvetéséről szóló 1/2013.(II.12.) önkormányzati rendelete.

Modori László
polgármester

Szlottáné Turi Edina
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Borszörcsök, 2013. május …......

Szlottáné Turi Edina
jegyző

INDOKOLÁS
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései
alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves
költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja
meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben,
hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is
szabályozott. Nem kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti
formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit
szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.
Az 1. §. a rendelet hatályát, a 2. §. a főösszeget határozza meg. A 3. §. a mellékletek
meghatározását tartalmazza.
A 4. §. a rendelet hatályba lépéséről, az 5. §. az előző évi költségvetési rendelet hatályon kívül
helyezéséről szól.

