HATÁSVIZSGÁLAT
Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban
- a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adom:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások
Putnok hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika - lehetőségeihez
mérten - kiszámítható és fenntartható gazdasági környezetet teremt. Ennek fontos része, hogy az
önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyonát, költségvetésében milyen
feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzatok feladata,
hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el.
Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik,
bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.
A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben
az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi
sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyiérdekű megvalósításához.
Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő
emberek jövedelmi helyzetét.
A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a
segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással van az önkormányzat területén élőkre, az
intézmények ellátottaira, az életszínvonal alakulására.
A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az
önkormányzat likviditását.
Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.
2. Környezeti, egészségi hatások
A költségvetés tartalmazza a működési kiadások között az egészségügyi és szociális, valamint
gyermekjóléti feladatok ellátásának kiadásait. Az említett feladatok ellátása zökkenőmentesen
biztosítható, ez pozitív hatással van településünk lakosságának egészségügyi állapotára, szociális
életkörülményeire.
3. Jogszabály alkalmazásához szükséges adminisztrációs, személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány a rendeleti javaslatban foglaltak szerinti
létszámban áll az Önkormányzat és a költségvetési szervek rendelkezésére. A költségvetés
elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásába beépítésre
került. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a Képviselő-testület a költségvetési rendelet
megalkotásával fogja tudni biztosítani.
A költségvetés végrehajtását az Áht. és a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet előírásai szerint az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
és az önállóan működő költségvetési szervek végzik.
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4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében:
„111. § (2) alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből
finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai
ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
„116. § (1) A Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban,
fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős. (2) A költségvetés
összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény, a finanszírozás rendjét és
az állami hozzájárulás mértékét az állami költségvetési törvény határozza meg."
Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:
„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag
megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges
mértékben kerüljenek jóváhagyásra.
23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely
elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását, és a meghatározza az éves
gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat
működőképességének biztosítása, ezen belül az intézmények működési kiadásainak biztosítása, az
önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi
Képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.
24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi
költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után,
mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §
(1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.
27. § (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási,
ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati
hivatal gondoskodik."

jegyző távollétében:

Dobos Józsefné
aljegyző
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