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ELŐTERJESZTÉS – 7. 
Nagymaros Város Önkormányzatának az Önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete alapján 
 

 
A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2020. február 25. 
A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület 
Az előterjesztést készítette: Lindmayer Eszter jegyző 
Előterjesztő: Heinczinger Balázs polgármester 
Ellenjegyző: Lindmayer Eszter jegyző 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt / zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2: rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 
 
A tárgyalandó témakör tárgya: 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉRŐL SZÓLÓ 
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ELFOGADÁSA 

 
 
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA 
 
A költségvetési tervezés alapjai 
 
A költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.), a végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 
Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény előírásai 
alapján készítettük el, melyhez alapul vettük az intézmények előzetes költségvetési javaslatait, 
valamint a városfejlesztési csoport által összeállított fejlesztések, beruházások tételeit. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) 
bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetését költségvetési rendeletben állapítja 
meg. 
Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza: 
a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait 
aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt 
előirányzatok, és 
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban, 
b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési 
kiadási előirányzatait 
ba) kiemelt előirányzatok, 
bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban, 
c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási 
bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban, 
d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti 
finanszírozási bevételi előirányzatokat, 
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására 
szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat, 
f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek 
várható együttes összegével együtt, 
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g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és 
önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, 
illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és 
h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti 
értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 
34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást. 
 
Az Áht. 23. § (4) bekezdése szerint az Mötv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában 
működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú 
költségvetési hiányt kell érteni. 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111. § 
(4) bekezdése ugyanis előírja, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem 
tervezhető. 
 
Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített 
költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről 
szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi 
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a 
képviselő-testületnek. 

 
Az intézményvezetőkkel a költségvetésükről az egyeztetést első körben megtartottuk, az 
adatokat ők szolgáltatták. 
Ezt követően tárgyalta a költségvetés első körös tervezetét a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
janurá 27-i ülésén és a Képviselő-testület is, január 28-i ülésén. 
A bizottság és a Képviselő-testület javaslatai alapján a szükséges csökkentést elvégeztük a 
fejlesztési kiadásoknál, és az intézményvezetőkkel az ismételt egyeztetést megtartottuk. 
 
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában 
foglalt kötelezettsége alapján az önkormányzat 2021-2022. évekre vonatkozó középtávú 
tervét a mellékelt előterjesztésben szereplő határozatával kell elfogadja. 
 
A fenti döntés alapján összeállítottuk az Áht. által előírt minden kötelező elemet tartalmazó 
költségvetési rendelet szöveges tervezetét és a szükséges mellékleteket. 
A bevételeket és kiadásokat intézményi szinten részletesebb alábontásban tartalmazzák a 
mellékletek.  
Külön mellékletben tüntettük fel a Képviselő-testület döntése alapján módosított összegű 
beruházásokat, fejlesztéseket is. 
 
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI 

DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA 
8/2019. (I. 28.) határozat 
 
3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),  
 az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 11.) Korm. rendelet (Ávr.), 
 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, 
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 

 
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR 

MEGNEVEZÉSE  
 
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE 
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A rendelet-tervezet a bizottsági és a Képviselő-testületi döntés alapján készült el. 
 
6. HATÁROZATI JAVASLAT, RENDELET-TERVEZET 
Rendelet-tervezet mellékletekkel csatolva. 
 
7. MELLÉKLETEK: 
Rendelet-tervezet és mellékletei. 
 
 
Nagymaros, 2020. február 20. 
 
 
 
 
 Heinczinger Balázs  Lindmayer Eszter 
 polgármester  jegyző 
 
 


