1. számú melléklet a 65/2022. sz előterjesztéshez
RENDELET-TERVEZET
Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének
…/2022. (V.27) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
1 934 769 029 Ft Költségvetési bevétellel
…1 461 891 807 Ft Költségvetési kiadással
472 877 222 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az
1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező
fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4.
mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét
az 5. és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton
kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11., 12., 13. és 14. mellék-letekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
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(5) A Szadai Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 15., 16., 17. és 18. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(6) A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 19.,
20., 21. és 22. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(7) A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 23., 24., 25. és 26. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá
(8) A Szadai Gyermekélelmezése és Szociális Étkeztetési Konyha bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 27, 28., 29. és 30 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá
(9) A Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 31., 32., 33. és 34. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá
3. §
(1) A költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítése határidőre biztosítandó.
(2 Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak
átvezetéséről gondoskodnak.
4. §
A jegyző a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott öszszegéről, a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő tizenöt napon belül
írásban értesíti.
5. §
Hatályát veszti a Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
6/2021.(II.11.) Polgármesteri rendelet.
6. §
E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Pintér Lajos
polgármester

Dr. Finta Béla
jegyző

Közzétételi záradék:
Ezt a rendeletet 2022. május 27. napjától közzétettem.
Szada, 2022. május 27.
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Dr. Finta Béla
jegyző

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a
képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet
követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A jegyző ezen kötelezettségének eleget
tett, a polgármester 65/2022. számú anyagként terjesztette elő a rendelet-tervezetet.

Részletes indoklás

Az államháztartásról szóló törvény további rendelkezése értelmében a zárszámadási rendelet
tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B.
§ szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését, valamint 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 Gst. 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.
A fentiek után a zárszámadásról a Képviselő-testületnek rendeletet kellene alkotnia. Szada
Nagyközség Önkormányzat 2021. évi zárszámadása a jogszabályi előírásoknak megfelelően a
65/2022. számú előterjesztés főszövege szerinti indokolással elkészült.
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Előzetes hatásvizsgálati lap
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a zárszámadási rendeletet
előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, amelyben felmérte a szabályozás várható
következményeit.
Társadalmi, gazdasági, hatások
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az Önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását (fejlesztések, beruházások, stb.). A szociálisan rászoruló, továbbá a kisgyermekes társadalmi rétegek támogatásában előrelépés történt (óvodai, iskolai étkeztetés, bölcsődei ellátás lehetősége stb.).
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
A zárszámadási rendelet elfogadásával a 2021. évi költségvetési év lezárásra kerül.
Költségvetési hatása: A rendeletben foglaltak költségvetési hatását az előterjesztés részletesen
tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat felhasználásának közvetlenül vagy közvetve egészségi következményei is vannak.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a
szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek
a költségvetési szervek számára.
Egyéb hatása: nincs
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek
elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami a központi támogatás megvonásával jár.
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A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII.14.) IRM rendelet előírásait.
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