
ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP  
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

___/2012. (_________) önkormányzati rendelethez 
 

 
Társadalmi hatás: 
A költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet alapján a gazdálkodás az állampolgárok 
számára nyomon követhetı, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetérıl, a 
végrehajtott feladatokról, lehetıséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenırzésére. 
 
Gazdasági hatás: 
A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különbözı 
jogcímeken a központi költségvetésbıl igényelhetı támogatások révén. A költségvetés 
végrehajtásáról szóló rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.  
 
Költségvetési hatás: 
A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletnek költségvetési szempontból önmagát 
végrehajtó (self-executive) hatása van.  
 
Környezeti és egészségi következmények: 
Nincs. 
 
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 
Nincs. 
 
A jogszabály megalkotásának szükségessége: 
A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása kötelezı az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 91. §-a alapján. 
 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek: 
A személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 
 
 
 
 
 
 
         Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyzı 
 



INDOKOLÁS 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

___/2012. (_________) önkormányzati rendelethez 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a írja elı a zárszámadási rendelet 
megalkotásának kötelezettségét az alábbiak szerint: 
„91. § A jegyzı által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a 
költségvetési évet követı negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselı-testület elé. A 
képviselı-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.” 
A zárszámadási rendelettervezet elıterjesztésekor a képviselı-testület részére tájékoztatásul a 
következı mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokolással együtt - bemutatni: 
a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök 
változását, a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és 
összesítve, a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket 
– tartalmazó kimutatást, a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 
szerinti adósságot keletkeztetı ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti 
bontásban, a vagyonkimutatást, és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó 
szervezetek mőködésébıl származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. 
 
Tekintettel arra, hogy a rendelet tárgya az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének 
végrehajtása, illetve arra, hogy a zárszámadási rendelet megalkotásának kötelezettségét 
törvény írja elı, ezért a fent hivatkozott törvényi elıíráson és a központ jogszabályokban 
meghatározottakon túl nem jelölhetı meg külön társadalmi, gazdasági, szakmai cél és ok a 
rendeleti szabályozás szükségességével és várható hatásaival kapcsolatban. 
A részletes indokolást a rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
 
Egyetértés és véleményezés szükségessége: 

Egyetértés: 

- Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Egyesített 
Egészségügyi és Szociális Intézmény Szociális Alapszolgáltatás és Gyermekjóléti Szolgálatot 
Ellátó Szervezeti Egységének fenntartó társulása,  
- a Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak a Kiszombori Mikrotérség 
Karátson Emília Napköziotthonos Óvodai Társulás, valamint  
- a Kiszombor, Ferencszállás és Klárafalva Önkormányzatainak Általános Iskolai 
Intézményfenntartó Társulása  
költségvetésének tekintetében  
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 
8. § (3) bekezdése – és a vonatkozó társulási megállapodások - alapján   
Ferencszállás Község Önkormányzatának Képviselı-testülete és Klárafalva Község 
Önkormányzatának Képviselı-testülete egyetértése szükséges,  
- a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
költségvetésének tekintetében  
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (3) bekezdésében meghatározottak 
szerint  
a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadási határozatot fogad el, a 
2011. évi önkormányzati költségvetésbe beépült 2011. évi költségvetése 
Véleményezés: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontja 
alapján  
a Pénzügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-nyilvántartó és Ellenırzı Bizottság 
véleményezi a zárszámadási rendelet tervezetét. 
 



A rendelet-tervezet az uniós jogból eredı kötelezettségekkel összhangban áll, a jogalkotásról 
szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. §-ában foglalt egyeztetési kötelezettség a rendelet 
tervezetével szemben nem áll fenn. 
 
 

Dr. Kárpáti Tibor 
                  jegyzı 


