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Kiskunhalas Város Polgármesterének     

 

Előterjesztése  
a Képviselő-testület 2019. október 31-i ülésére 

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) számú önkormányzati rendelet 

módosítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2019. (II.22.) számú rendeletében döntött az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.  

 

A 7/2019. (II.22.) költségvetési rendeletben elfogadotthoz képest – a rendelet 3. §- ban foglalt 

felhatalmazás alapján – az 5/2019 (IX.30.) polgármester által saját hatáskörben hozott előirányzat 

módosító határozattal az alábbiak szerint módosult: 

 
5/2019. (IX.30.) saját hatáskörben hozott előirányzat módosító határozata 

 

Kiskunhalas Város Polgármestere Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 7/2019. 

(II.22.) számú az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletében szereplő Kiskunhalas Város 

Önkormányzata elemi költségvetését a rendelet 3. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

 2019. évben járdaépítési támogatásra az eredeti előirányzatban 4.000.000 Ft keretösszeget terveztünk, 

azonban a lakossági igényeknek megfelelően a keretet további 1.000.000 Ft-tal növeltük. A 

megnövekedett lakossági igények miatt szükséges 2.000.000 Ft összeggel növelni a felhalmozási célú 

pénzeszköz átadást államháztartáson kívülre (K8) sort , az általános tartalékot (K5) pedig csökkenteni 

ezzel az összeggel. 

 

 Új közfoglalkoztatási program indult, így a 2019. évre vonatkozó módosulás a következő: 

 

 Hosszabb idejű közfoglalkoztatási program plusz 1 havi juttatás 2019:  

személyi kiadások (K1): 7.337.700Ft 

járulék kiadások (K2): 1.284.120 Ft 

egyéb támogatások (B16): 8.621.820 Ft 

 

 Hosszabb idejű közfoglalkozatási program dajka képzés 19 fő:  

 személyi kiadások (K1): 5.481.082 Ft 

járulék kiadások (K2): 479.598 Ft 

egyéb támogatások (B16): 5.960.680 Ft 

 

 Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 181/2019. Kth. számú 

határozatában döntött arról, hogy a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház „Jobb műszer, kevesebb 

szenvedés” Alapítványát 3.000.000 Ft összeggel támogatja (K8) a SOLOASSIST 2 N – 

„robotsebész” – orvosi készülék beszerzésére vonatkozóan, melyet általános tartalékból 

biztosítunk (K5). 
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 A Magyarország Kormánya által létrehozott „30 éve szabadon” Emlékbizottság a 

rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett Emlékév keretében a Közép- és 

Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány ((mint 

Támogatásközvetítő a Kormány 1124/2019. Korm.határozata alapján) XXI. Század Intézete a 

rendszerváltoztatás harmincadik évfordulójára meghirdetett „30 éve Szabadon” Emlékév 

keretében „Szabadságkoncert” elnevezésű könnyűzenei programok szervezésére pályázatot 

hirdetett, melyre Kiskunhalas Város Önkormányzata is pályázott és pozitív elbírálásban 

részesült. A pályázati összeg megérkezéséig általános tartalékból (K5) biztosítjuk a 9.938.335 

Ft összeget, melyet dologi kiadásokon (K3) használunk fel. 

 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) 

számú önkormányzati rendelet módosítására negyedik alkalommal kerül sor, melynek 

szöveges indoklását az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 

- A Diáksport egyesületek támogatásából (K5) 200.000 Ft átcsoportosításra került dologi 

kiadásokra (K3), mert az Önkormányzat bonyolította le a sporteseményt. 

 

- A Kiskunhalas Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évről áthúzódó 

támogatásának rendezése miatt 500.000 Ft összeg került a működési célú támogatások 

ÁHT-n belül (K5) sorra, melyet általános tartalékból (K513) biztosítunk. 

 

- A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása miatt szükségessé 

vált átszervezések kapcsán, valamint az 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség 

ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 2. § (3) pontja 

alapján a személyi kiadásokat (K11) 5.442.200 Ft-tal, a járulék kiadásokat (K2) 952.385 Ft-

tal növeljük, melyet dologi kiadásokból (K3), általános tartalékból (K513), valamint 

irányító szervi támogatás (K915) visszavonásából biztosítunk. 

 

- A gyepmesteri telepre vonatkozóan 150.000 Ft összegű felhasználás miatti átcsoportosítás 

szükséges dologi kiadásokból (K3) beruházásokra (K6) létra, permetezőgép és olajradiátor 

beszerzés miatt. 

 

- A városban lévő mobilkamera hálózat bővítésére további 1.000.000 Ft-ot biztosítunk az 

általános tartalékból (K513) beruházási kiadásokra (K6). 

 

- A kulturális pótlék jogcímen eddig érkezett (B11) 3.714.917 Ft-ot általános tartalékba 

(K513) helyeztük, mert az érintett dolgozók bérébe már beépítésre került az eredeti 

költségvetésben. 

 

- A 2019. július 1-től érvényes illetmény növekedés miatt a NEAK finanszírozás emelkedik 

(B16) 7.979.315 Ft összeggel, melyet általános tartalékba helyezünk (K513). 

 

- Közüzemi költségek (K3) fedezetére átcsoportosításra kerül ellátottak pénzbeli juttatásáról 

(K4) 10.000.000 Ft. 

 

- Általános tartalékból (K513) 1.720.500 Ft értékben biztosítjuk az önkormányzati 

képviselők számára laptopok vásárlását. (K6) 
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2. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésben megjelenő módosításának 

szöveges indoklása 

 

- A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának 

lebonyolítására a Hivatal számlájára 9.199.185 Ft érkezett (B16), mely kiadási oldalon az 

alábbi felosztással szerepel: személyi kiadások 6.796.100 Ft (K1), munkaadókat terhelő 

járulékok 1.285.425 Ft (K2), dologi kiadások 1.117.660 Ft (K3). 

 

- Önkormányzati feladatok átszervezése miatt elvonásra kerül 908.275 Ft irányító szervi 

támogatás (B81), ezzel együtt a személyi kiadások (K1) 773.000 Ft-tal, és a járulék 

kiadások (K2) 135.275 Ft összeggel csökken. 
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I. Kiskunhalas Város Önkormányzat elemi költségvetésének bevételi előirányzatai az 

alábbiak szerint módosulnak: 

  

1. B11 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 

a) Kulturális pótlék 3.714.917 Ft 

 

 Összesen: 3.714.917 Ft 

 

2. B12-B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről  

b) Közfoglalkoztatási programokban résztvevők 1 havi juttatása 8.621.820 Ft 

c) Közfoglalkoztatási program 19 fő (dajka) támogatás 5.960.680 Ft 

d) NEAK finanszírozás 7.979.315 Ft 

 

Összesen:   22.561.815 Ft 

 

3. B21-B25 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 

Összesen: 0 Ft 

 

 

4. B4 Működési bevételek 

Összesen:  0 Ft 

 

5. B5 Felhalmozási bevételek 

 

Összesen: 0 Ft 

 

6. B6 Működési célú átvett pénzeszközök 

Összesen: 0 Ft 

 

7. B71-B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  

Összesen:  0 Ft 

 

8. B8 Finanszírozási célú bevételek 

Összesen: 0 Ft 

 

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen: 26.276.732 Ft 

 

II. Kiskunhalas Város Önkormányzatának elemi költségvetésének kiadási előirányzatai az 

alábbiak szerint módosulnak: 

 

1. K1 Személyi juttatások 

a) Átszervezések miatti és törvény szerinti juttatás 5.442.200 Ft 

b) Közmunka programok személyi kiadásai 12.818.782 Ft 
 

 Összesen:  18.260.982 Ft  
 

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

a) Átszervezések miatti és törvény szerinti juttatás járulékai 952.385 Ft 

b) Közmunka program járulék kiadásai 1.763.718 Ft 

 

Összesen: 2.716.103 Ft 
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3. K3 Dologi kiadások 

a) Polgármester saját hatáskörű módosításai 9.938.335 Ft 

b) Átcsoportosítás támogatásról 200.000 Ft 

c) Gyepmesteri telep felhasználás miatti átcsoportosítás - 150.000 Ft 

d) Átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásairól 10.000.000 Ft 

e) Átszervezés miatti átcsoportosítás - 1.057.500 Ft 

 

Összesen: 18.930.835 Ft 

 

4. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 

a) Átcsoportosítás ellátottak pénzbeli juttatásairól - 10.000.000 Ft 

 

Összesen: - 10.000.000 Ft 

 

5. K5 Egyéb működési célú kiadások 

Működési célú támogatás értékű kiadások 

a) 2018. évi támogatás rendezése CNÖ 500.000 Ft 

b) Felhasználás miatti átcsoportosítás - 200.000 Ft 

 

Összesen: 300.000 Ft 

 

           Tartalékok 

            a) Céltartalékok változása 0 Ft 

            b) Polgármester saját hatáskörű módosításai - 14.938.335 Ft 

            c) Általános tartalékok változása 4.044.922 Ft 

Összesen: - 10.893.413 Ft 

  

              Összesen (K5): - 8.872.913 Ft 

 

6. K6 Beruházás 

a)Átcsoportosítás gyepmesteri telep  150.000 Ft 

b)Mobilkamera 1.000.000 Ft 

c) önkormányzati képviselők laptopok vásárlása  1.720.500 Ft 

 

 

  Összesen: 2.870.500 Ft 

 

7. K7 Felújítások 

 

Összesen: 0 Ft 

 

8. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 

a)Járdaépítési támogatás 2.000.000 Ft 

b)Robotsebész vásárlásának támogatása 3.000.000 Ft 

 

 Összesen: 5.000.000 Ft 

 

9. K9 Finanszírozási kiadások 

 

 K915 Irányítószervi támogatás folyósítása 

 

a) Kiskunhalasi Közös Önk. Hivatal átszervezés miatti elvonás - 908.275 Ft 

 

            Összesen: - 908.275 Ft 
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Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen: 26.276.732 Ft 
 

III. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének bevételi 

előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:  

 

1. B1 Egyéb támogatások államháztartáson belülről 

a) Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás      9.199.185 Ft 

Összesen: 9.199.185 Ft 

2. B4 Működési bevételek  

Összesen:  0 Ft 

3. B8 Finanszírozási bevételek  

Irányítószervi támogatás  

a) Finanszírozás elvonás átszervezés miatt - 908.275 Ft 

Összesen: - 908.275 Ft 

 

Bevételi előirányzat módosulás mindösszesen:   8.290.910 Ft 

 

 

IV. Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetésének kiadási 

előirányzatai az alábbiak szerint módosulnak:  

 

1. K1 Személyi juttatások 

a) Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 6.796.100 Ft 

b) Átszervezés miatti elvonás - 773.000 Ft 

 Összesen:  6.023.100 Ft 

 

2. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

a)Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 1.285.425 Ft 

b)Átszervezés miatti elvonás - 135.275 Ft 

Összesen: 1.150.150 Ft 

 

3. K3 Dologi kiadások 

a) Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 1.117.660 Ft 

Összesen: 1.117.660 Ft 

 

4. K5 Egyéb működési célú kiadások 

Összesen: 0 Ft 

 

5. K6 Beruházások 

Összesen: 0 Ft 

 

6. K7 Felújítások  

Összesen: 0 Ft 

 

Kiadási előirányzat módosulás mindösszesen: 8.290.910 Ft 
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Rendelet-tervezet mellékletei 

 

1. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi összevont 

költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban 

2.a számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei jogcímenként 

2.b számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi kiadásai jogcímenként 

3.a számú melléklet  Kiskunhalas Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek 2019. évi bevételei 

3.b számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának és  az irányítása alá tartozó költségvetési 

szervek 2019. évi kiadásai 

5. számú melléklet Az önkormányzat 2019. évi beruházási és felújítási előirányzatai feladatonként, 

illetve célonként 

6. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési tartalékai 

10a. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 

2019. évi kötelező feladatainak kiadásai és bevételei 

10b. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 

2019. évi önként vállalt feladatainak kiadásai és bevételei 

10c. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 

2019. évi állami feladatainak kiadásai és bevételei 

11. számú melléklet Kiskunhalas Város Önkormányzata és az irányított költségvetési szervek együtt 

2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve 

12. számú melléklet Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek, továbbá egyéb beruházások, felújítások 

bevételei és kiadásai 

 

 

Kiskunhalas, 2019. október 21. 

 

 

 Fülöp Róbert s.k. 
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Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../2019. (X….) önkormányzati rendelete  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 

 

Általános indokolás: 

 

Az előterjesztés szöveges része képezi az általános indokolást. 

Kiskunhalas Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 22.) önkormányzati 

rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, 

valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Képviselő-

testület. 

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 

szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM 

rendelet (a továbbiakban: IM rendelet) 21. § (1) és (2) bekezdése értelmében „a központi 

költségvetésről szóló törvény, annak módosítása és a központi költségvetés végrehajtásáról szóló 

törvény tervezetéhez tartozó indokolást nem kell közzétenni. 

A kormányrendelet, a miniszteri rendelet, a miniszterelnöki rendelet, a Magyar Nemzeti Bank 

elnökének rendelete, az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete, valamint az önkormányzati 

rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre 

vonatkozó álláspontja alapján - nem kell közzétenni, ha a jogszabály 

a) jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve 

b) technikai vagy végrehajtási jellegű.” 

Alulírott Csendes Ildikó, mint a pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezetője kijelentem, hogy a rendelet 

közzétételére vonatkozó álláspontomat a következők szerint fejtem ki: 

Tekintettel arra, hogy jelen rendelet módosításnak nincsen jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési 

hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása, és 

kizárólag technikai módosításról van szó, ezért az IM rendelet 21. § (2) bekezdés a)-b) pontja alapján 

az indokolást nem kell közzétenni.  

 

Csendes Ildikó 

pénzügyi- és gazdálkodási osztályvezető 
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Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz 

Módosítja a Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendelet 2. §-át. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A 

költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az 

Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. Nem 

kérdés, hogy a költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű 

jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges. Ezen túl nyilván azért is, hiszen a 

gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadásokat határozza meg. Az 

államháztartásról szóló törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) 

bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév 

kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 

beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. 

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit 

szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet 

költségvetési főösszeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó rendelkezései, 

valamint a mellékletei módosulnak. 

 

2. §-hoz 

A módosítással a rendelet mellékletei módosulnak. 

 

3. §-hoz 

Ez a § a hatályba lépésről rendelkezik. 

 

Kiskunhalas, 2019. október ….. 

 

Fülöp Róbert    Komlósné dr. Fekete Anikó 

polgármester     jegyző 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../2019. önkormányzati rendelete  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat 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)Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kiskunhalas Város Önkormányzatának 

2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 2. § 

helyébe a következő rendelkezés lép:  
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„2.§ 

A költségvetési főösszeg tartalmazza az előző évi maradványt. A költségvetési bevételek 

összegének és a költségvetési kiadások összegének a különbözetét az előző évi maradványból 

finanszírozzuk. 

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetésének: 

a) Kiadási főösszegét:      9.528.664.629 Ft-ban 

      a1.) költségvetési kiadások összegét:  9.426.099.052 Ft-ban 

 

b) Bevételi főösszegét:  9.528.664.629 Ft-ban 

     b1.) költségvetési bevételek összegét:  4.158.710.005 Ft-ban 

      

c.) Költségvetési egyenleg (b1-a1) összegét: - 5.267.389.047 Ft-ban 

       c1.) költségvetési egyenleg működési célú összegét:        - 686.679.265 Ft-ban 

       c2.) költségvetési egyenleg felhalmozási célú összegét:    - 4.580.709.782 Ft-ban 

állapítja meg. 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetés főösszegén belül a finanszírozási célú kiadások összegét  

 102.565.577 Ft-ban: 

       a) működési célú finanszírozási kiadások:          67.470.577 Ft-ban 

       b) felhalmozási célú finanszírozási kiadások:  35.095.000 Ft-ban   

állapítja meg. 

 

(3) A Képviselő-testület a költségvetés összesített hiányát (költségvetési egyenleg és finanszírozási 

célú kiadások együtt):  - 5.369.954.624 Ft-ban 

       a) összesített hiány működési célú:       - 754.149.842 Ft-ban 

       b) összesített hiány felhalmozási célú:   - 4.615.804.782 Ft-ban 

állapítja meg. 

A Képviselő-testület az összesített hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint állapítja meg: 

      1.) Hiány belső finanszírozása:  5.369.954.624 Ft-ban 

            1.a.) Maradvány működési célú igénybevétele:  1.479.797.218 Ft 

            1.b.) Maradvány felhalmozási célú igénybevétele:  3.890.157.406 Ft 

  

      2.) Hiány külső finanszírozása:  0 Ft  

            2.a.) Hitelfelvétel működési célú: 0 Ft 

            2.b.) Hitelfelvétel felhalmozási célú:  0 Ft 

      

(4) A Képviselő-testület az intézmények központi, irányító szervi támogatásának előirányzatát 

1.889.244.298 Ft-ban állapítja meg.” 
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2. § 

 

A R. 1., 2a., 2b.,  3a., 3b , 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11., számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2a., 

2b.,  3a., 3b., 4., 5., 6., 10a., 10b., 10c., 11., számú mellékletei lépnek. 

 

3. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

Kiskunhalas, 2019. október 31. 

 

 

 

 Fülöp Róbert  Komlósné Dr. Fekete Anikó 

 polgármester jegyző   

 

Záradék: 

 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján való 

kifüggesztéssel megtörtént. 

 

Kiskunhalas, 2019. október . 

 

 

 

 

      Komlósné dr. Fekete Anikó 

       jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításához 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály 

előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. A törvény 17.§ (2) bekezdése alapján az 

előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges: 

 

 

1. Társadalmi hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra. 
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2. Gazdasági, költségvetési hatások 

A rendelet-tervezet magában foglalja Kiskunhalas Város Önkormányzata és az önkormányzat 

irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről 

szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. 

 

 

3. Környezeti hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai – különösen a rendelettervezet 

környezetvédelem című fejezetében szereplő környezetvédelmi feladatok tekintetében – vannak. 

 

 

4. Egészségi következmények 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei – a rendelet-tervezet egészségügy 

című fejezetében szereplő egészségügyi feladatok tekintetében – nincsenek. 

 

 

5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. 

 

 

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési 

rendelet-tervezetet a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig kell 

benyújtani a képviselő-testületnek. Amennyiben ezen kötelezettségét az önkormányzat nem teljesíti, a 

helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónap első napjától a nettó 

finanszírozás alapján az önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti. 

 

 

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

rendelkezésre állnak. 

 

 


