Indoklás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2017.
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet ezen tervezetét az alábbiak szerint
indokolom:
Általános indoklás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a szerint a helyi önkormányzat
költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen
előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. A rendelet-tervezetben
az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontjának módosított szabályai szerint az önkormányzat
költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és
állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra.
A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami
hozzájárulás mértékét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.
Az előterjesztés tárgyát képező költségvetési rendelet-tervezet három fontosabb részből áll:
A rendelet normaszövegéből, a bevételi és kiadási előirányzatok részletes bemutatásából,
valamint a tájékoztató és kiegészítő mellékletekből.
2012. december 31. napjával a polgármesteri hivatal megszűnt, így a Tihanyi Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetésében jelenik meg az Aszófői Kirendeltségen dolgozó
köztisztviselők személyi juttatás-és járulékköltsége, átadott pénzeszközként.
Részletes indokolás
Az 1.§-hoz : Ezen § szabályozza a rendelet hatályát.
A 2.§ tartalmazza a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat 2017. évi
költségvetését, költségvetési egyenlegét.
A 3.§ - 4.§ szabályozza az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait, kiemelt
előirányzatonként.
Az 5.§ szabályozza a költségvetési főösszesítőt.
A 6.§ tartalmazza a költségvetési egyensúlyt bemutató táblázatra utalást.
A 7.§ - 17.§-ok foglalják magukban a kötelezően bemutatott mellékletek felsorolását,
címenként.
A 18.§-ok a közfoglalkoztatottak nélküli létszám előirányzatot tartalmazza.
A 19.§-a, a költségvetés végrehajtását tartalmazza.
A 20.§-a a Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Aszófői Kirendeltségén foglalkoztatott
köztisztviselőkről.
A 21.§-a támogatásokról.
A 22.§-a általános és céltartalékról.
A 23.§-a készpénzkezelésről.
A 24.§-a pénzmaradvány felülvizsgálatának jóváhagyása.
A 25.§-a a belső ellenőrzés szabályozását tartalmazza.
A 26. § az önkormányzati biztos intézményét tartalmazza.
A 27.§ az önkormányzat kiadási előirányzatai terhére történő kötelezettségvállalás szabályára
utal.
A 28.§ az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályozására utal.
A 29.§ a polgármestert megillető átruházott hatásköröket tartalmazza.
A 30.§ a hatálybalépést tartalmazza.

