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Tárgy: Uzsa  Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Szántói Imre  polgármester

Előkészítő: Somogyi Nikolett vezető tanácsos, pénzügyi ügyintéző

Meghívottak: -

Előterjesztést látta: 

Döntéshozatal:

………………………….

Dr. Gelencsér Ottó

      jegyző

 A rendelet-tervezet elfogadásához a megválasztott képviselők 
több , mint felének „igen” szavazata szükséges (minősített 
többség).

Tisztelt Képviselő-testület !

A testület 2017. március első felében alkotta meg a 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet. A 
rendelet záró rendelkezéseinek 21. §- a tartalmazza a 2016. évi költségvetési rendelet hatályon kívül
helyezésének időpontját , amit 2017. május 1. napjában határozott meg.
Az államháztartásról szóló törvény módosított 90.§ -a az előző évi gazdálkodás  zárszámadásáról 
szóló rendelet hatálybalépésének legkésőbbi időpontját a tárgyévet követő év ötödik hónapjának 
utolsó napjában (május 31.) határozza meg.

Az év első napjával bevezetett ASP rendszer alkalmazásával kapcsolatos anomáliák a zárszámadási 
rendelet április 30. napjáig történő megalkotását lehetetlenné tette , ezért a 2017.évi költségvetési 
rendeletben meghatározott május 1.-i időpontot módosítani kell annak érdekében , hogy a 2016. évi 
zárszámadás törvényes módon legyen végrehajtható.

 A 2016.év során a költségvetés végrehajtásának folyamatában bekövetkezett változásokat a 
2016.évi rendeleten át kell vezetni , azt módosítani kell. Ennek a tervezett időpontja 2017. május 
22. , vagyis a hatályos rendelet szerint eddig az időpontig a 2016.évi rendelet már hatályát veszítené
a módosítás nélkül , a zárszámadás törvényesen nem lenne végrehajtható.

Kérem a képviselő-testületet , hogy az előterjesztett rendelet -tervezetet vitassa meg , és a javaslatot
fogadja el. 

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

1.) A rendelet-tervezet címe: 
Uzsa  Község Önkormányzat Képviselő – testületének …/2017. (IV.  .) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítása

2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen: 

a) Társadalmi-gazdasági hatása: A tervezetnek társadalmi-gazdasági hatása nincs.

b) Költségvetési hatása: 
 
Az államháztartásról szóló törvény módosított 90.§ -a az előző évi gazdálkodás  zárszámadásáról
szóló rendelet  hatálybalépésének legkésőbbi időpontját a tárgyévet követő  év ötödik hónapjának
utolsó napjában (május 31.) határozza meg.

Az év első napjával bevezetett ASP rendszer alkalmazásával kapcsolatos anomáliák a zárszámadási
rendelet április 30. napjáig történő megalkotását lehetetlenné tette , ezért a 2017.évi költségvetési
rendeletben meghatározott május 1.-i időpontot módosítani kell annak érdekében , hogy a 2016.évi
zárszámadás törvényes módon legyen végrehajtható.

A  2016.év  során  a  költségvetés  végrehajtásának  folyamatában  bekövetkezett  változásokat  a
2016.évi rendeleten át kell vezetni , azt módosítani kell. Ennek a tervezett időpontja 2017. május
22. , vagyis a hatályos rendelet szerint eddig az időpontig a 2016.évi rendelet már hatályát veszítené
a módosítás nélkül , a zárszámadás törvényesen nem lenne végrehajtható.

c) Környezeti, egészségi következményei: 
A tervezetnek környezeti és egészségi hatása nincs. 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: 
A tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

e) Egyéb hatása: Nincs.

3.) A rendelet megalkotásának szükségessége: 
 A zárszámadás törvényes végrehajtása

4.) A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: 
Törvényességi észrevétel, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak
megsértése , a finanszírozás felfüggesztése.

5.) A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: 
a) személyi: biztosítva
b) szervezeti: biztosítva
c) tárgyi: biztosítva
d) pénzügyi: biztosítva

6.) Törvényességi észrevétel: Nincs
                                                                                               Dr. Gelencsér Ottó
                                                                                                          jegyző

     
Általános indokolás
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                    Az előterjesztés egyben a rendelet-tervezet általános indokolása is.

                                                             Részletes indokolás

A  tervezet  egyetlen  §-ból  áll  ,  a  költségvetési  rendelet 21.§-át  javasolja  módosítani  ,  amely
meghatározza azt az időpontot , amikor  a 2016. évi költségvetési rendelet hatályát veszti. Ez az
időpont a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet kihirdetését követő nap.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  2017.  évi
költségvetési rendeletet elfogadni szíveskedjen.

Uzsa , 2017.április 21.

             Szántói Imre
           polgármester
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