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1. NAPIREND Ügyiratszám: 22/16-2/2020. 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

a Képviselő-testület 2020. július 16-i nyilvános ülésére 
 
 

Tárgy:  A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása 
és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása 

 
Előterjesztő: Orbán József polgármester 
 
Előkészítette: Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

dr. Iker Viktória jegyző 
Pénzügyi Iroda 

 Schönherrné Pokó Ildikó irodavezető 
 Dénes Emil Adócsoport-vezető 
 Bakos Friderika főtanácsos 
  
Meghívandók:  Bardon Zsoltné a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda vezetője 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-a figyelembevételével, az önkormányzat 
zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-
testület elé. A jogszabály rendelkezéseit azonban a veszélyhelyzet ideje alatt eltérően kell 
alkalmazni. A 85/2020. (IV.5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése alapján „Ha a helyi 
önkormányzat nem rendelkezik a 2019. költségvetési évre vonatkozó elfogadott és hatályos 
zárszámadási rendelettel, akkor a zárszámadási rendeletet úgy kell a helyi önkormányzatnak 
elfogadnia, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. 
E jogszabály figyelembevételével kerül benyújtásra Gyulakeszi Község Önkormányzatának 
2019. évi gazdálkodásáról készült beszámolója, amelyhez az alábbi szöveges indokolást adom: 
 
A 2019. évi költségvetést az 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelettel fogadta el Gyulakeszi 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A rendeletben meghatároztuk a 2019. évi 
költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az 
előírásokat betartottuk. 
  
A költségvetési rendeletet három alkalommal módosította a Képviselő-testület: a 8/2019. 
(VII.8.), a 10/2019. (IX.25.), valamint a 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendeletekkel. Év 
közben a Képviselő-testületet tájékoztattuk az időarányos teljesítésekről. 
 
Gyulakeszi település 2019. évben is a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás tagja volt, a 
szociális alapellátás, a háziorvosi ügyelet feladataival vesz részt a társulásban, és fizeti a 
megállapított hozzájárulást. 
 
Az általános értékelés után rátérek a beszámoló részletes indokolására. 
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I.  BEVÉTELI FORRÁSOK  ÉS AZOK TELJESÍTÉSE 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata 2019. évben költségvetési bevételeit 93 %-ban teljesítette 
a módosított előirányzathoz képest.  
 
Önkormányzat működési támogatásai 
 
A 2019. évi állami támogatásokat a jogszabályoknak megfelelően igényeltük, felhasználásukról 
a költségvetési beszámolóban számoltunk el. Az Önkormányzatot megillető támogatások 
lakosságszámhoz, illetve feladathoz kötött fix összegű normatívák. A gyermekétkeztetési 
feladatok támogatásának elszámolásában kimutatott gyermeklétszám szerint 228 eFt pótlólagos 
támogatásra jogosult az Önkormányzat (kiutalásáról a Magyar Államkincstár a beszámoló 
felülvizsgálata után gondoskodik). A szociális feladatokra biztosított normatívát (szociális célú 
tüzelőanyag vásárlás, téli rezsicsökkentés) nem tudtuk teljes egészében felhasználni, ezért 268 
eFt visszafizetési kötelezettségünk keletkezett). A víz- és csatornadíj támogatásra elnyert 2 172 
eFt összegű forrásból 967 eFt-ot kell visszafizetni.  
 
 Általános működési támogatás: 15 573 eFt 
  
 Köznevelési feladatok támogatása 13 333 eFt 
 
 Szociális feladatok támogatása 6 835 eFt 
 (gyermekétkeztetés és általános szociális feladatok) 
  
 Kulturális feladatok támogatása 1 800 eFt 
 
 Kiegészítő támogatás 
  Szociális tűzifa támogatás 626 eFt   
  Lakossági víz/csatornadíj támogatás 2 172 eFt 
   
 Előző évi elszámolásból származó pótlólagos  
 támogatás 878 eFt 
 (köznevelési feladatok és gyermekétkeztetés) 
 
Működési bevételek alakulása:     
 
 Eredeti előirányzat 2 895 eFt 
 Módosított      3 315 eFt 
 Teljesítés: 3 132 eFt 
 Teljesítés %-a:  94%  a módosított előirányzathoz képest.  
 
Legnagyobb részben az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági terület haszonbérbe 
adásából származó bevétel jelenik meg itt. Azon felül a térítési díj fizetésre kötelezettek óvodai 
étkezés ellátási díja, terembérlet, esküvői szolgáltatás díja, előző évi közüzemi díj visszatérítést 
számoltunk el a működési bevételek között.  
 
Közhatalmi bevételek alakulása:  
 
 Eredeti előirányzat: 14 400 eFt 
 Módosított előirányzat: 15 700 eFt 
 Teljesítés:  14 387 eFt 
 Teljesítés %-a:  92%  a módosított előirányzathoz képest.  
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H E L Y I  A D Ó K 
2019. december 31-ig 

 
A sajátos működési bevételek között kiemelkedő szerepet játszanak a helyi adók, amelyeknek 
az összege számottevően nem változik az évek során. Gyulakeszi Község Önkormányzata 
2019. évben négy helyi adót és központi adóként a gépjárműadót működtette. 
Az építményadó mértéke 2008. óta változatlan, 300 Ft/m2. A település gazdasági helyzetéből 
adódóan kevés számú, 27 db ingatlant érint az adónem, de a helyi adórendelet 2015. évi 
változásából adódóan már a céges és egyéni vállalkozókat is érinti az adókötelezettség. 
2016. január 1-jétől a kommunális adó mértéke 9.000 Ft/lakás/év, és 439 db ingatlant érint az 
adónem. 2013-tól folyamatosan ellenőrzésre kerültek a kiválasztott utcák, ahol nyomon 
követtük az adókötelezettség alakulását. Ez az ellenőrzés folytatódott 2019-ben is. A földhivatal 
közhiteles nyilvántartása alapján folyamatosan ellenőrizzük az adóköteles ingatlanokat és az 
adókötelezettség nem teljesítésekor megindítjuk az adóigazgatási eljárást. 
Az idegenforgalmi adóhoz az állam az üdülőhelyi feladatok ellátására hozzájárulást ad. A 
hozzájárulás mértéke - az idegenforgalmi adó minden beszedett forintjához - 1,0 forint a 
hatályos szabályozás szerint. Az adó mértéke 300 Ft/fő/vendégéjszaka. Az adózók száma 7 fő. 
A helyi iparűzési adóval kapcsolatos feladatok, a bevételek beszedése teljes mértékben az 
önkormányzati adóhatóság hatáskörében van. A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 1 %-a, 
a településen nincs jelentősebb vállalkozás, így a kapcsolódó adóbevétel is alacsonyabb az 
elvárhatónál. 
A gépjármű adó mértékét törvény határozza meg. 2013. január 1-jétől a költségvetési törvény 
alapján a gépjárműadó 40%-a illeti meg az önkormányzatot. Ennek megosztását és a megosztás 
alapján az utalásokat a MÁK rendszeresen ellenőrzi, ellenőrzés során pénzforgalmi eltérést 
vagy késedelmes bevallást 2019. évben nem talált. Összesen 397 db gépjármű adózik a 
településen. 
 

 
1. BEFOLYT BEVÉTELEK (HELYI ADÓK ÉS EGYÉB BEVÉTELEK) 

       ezer Ft-ban 
ADÓNEM BEVÉTELEK 

Építményadó 1 551 
Magánszem. kommunális adója 3 565 
Idegenforgalmi adó 782 
Talajterhelési díj - 
Helyi iparűzési adó 5 141 
Gépjárműadó (helyben maradó 
rész) 3 273 

Késedelmi pótlék, bírság 75 
Összes közhatalmi bevétel: 14 387 

 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
 
Az önkormányzat a következő támogatásokban részesült: 
 közcélú foglalkoztatás és nyári diákmunka keretében foglalkoztatottak bér-, és 

járulékai fedezetére 2 877 eFt, 
az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól az illegális hulladéklerakók 
felszámolására 528 eFt támogatást kaptunk. 

 



4 
 

Felhalmozási célú támogatások 
 
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel között 0 Ft szerepel. 
 
Felhalmozási bevételek 
 
Felhalmozási bevételek között ingatlan értékesítések történtek 9 900 eFt értékben (Gyulakeszi 
1005/1, 2, 3, 4 hrsz.) 
 
II.  KIADÁSOK ALAKULÁSA 
 
Önkormányzatunknál a kiemelt előirányzatok alakulását a 2.1 és 2.2 mellékletekben mutatjuk 
be összevontan, önkormányzati szinten (óvodát is tartalmazza). A költségvetési kiadások 
teljesítése 2019. évben 62 % volt. 
 
2019-ben is elláttunk minden az Önkormányzatokra jogszabály által szabott feladatot, a 
lakosság igényeit lehetőség szerint teljesítettük a takarékossági szempontok figyelembevétele 
mellett. Kiemelt előirányzatainkat nem léptük túl. 
A Gyulakeszi Százszorszép Óvoda működését biztosítottuk, a gyermekek ellátásában 
fennakadás nem volt. Az intézmény a jóváhagyott előirányzatait betartotta, takarékosan 
gazdálkodott, a kiadások teljesítése 66%. 
 
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok 
 
Személyi juttatásokat és a hozzá kapcsolódó munkáltatói közterheket a jogszabályoknak 
megfelelően teljesítettük. 
 
2018-ban a statisztikai létszám a következők szerint alakult: 
 
 2 fő Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 
 3 fő közfoglalkoztatott 
 5 fő választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester, képviselők) 
 
 
Dologi kiadások 
 
Az év során megállapított módosított előirányzatnak megfelelő (82%-os) teljesítést láthatunk.  
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai 
 
A települési támogatásokról szóló helyi rendelet többszöri módosítása (kedvezőbb igénylési 
feltételek megállapítása) hatására 51%-os az ellátásokra megállapított előirányzat felhasználása 
(2018-as évhez képest 30 %-kal nőtt a támogatottak köre). Az ellátotti juttatások és egyéb 
(jogszabályban rögzített) kiadások teljesítése számolható el a „szociális feladatokra” 
rendelkezésre álló normatíva terhére.  
 
Működési támogatások alakulása 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évben jóváhagyott 
támogatásairól a 4. melléklet ad tájékoztatást. Az Orvosi ügyelet és a szociális ellátások 
működtetéséhez, a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához vállalt támogatási összeget 
ütemszerűen teljesítettük. Új elem a kiadási csoportban a tapolcai köznevelési intézményben 
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tanuló gyermekek étkeztetéséhez való hozzájárulás, amelyről a Képviselő-testület döntött, ezen 
a jogcímen 385 ezer forintot fizettünk ki. 
 
A Képviselő-testülethez támogatási kérelemmel forduló szervezetek igényét megvizsgáltuk, és 
ennek alapján állapítottunk meg támogatásokat, felhasználásáról a támogatottat elszámoltattuk. 
Itt mutattuk ki a munkánkat segítő szervezeteknek fizetendő tagdíjat, működési 
hozzájárulásokat is. 
 
Felhalmozási támogatások 
 
Tapolca Város Önkormányzata felé fennálló szennyvízhálózat fejlesztési hozzájárulás 
megfizetésére 3 éves részletfizetési engedélyt kértünk és kaptunk. A 2019-re előírt részletet 
teljesítettük. Ezzel a hátralékot teljes mértékben kifizettük. 
 
Beruházások, felújítások 
 
Közmű tulajdonosként átemelő szivattyút, valamint aknafedlapot cseréltettünk a szolgáltató 
DRV Zrt-vel (a gördülő fejlesztési tervvel összhangban). A község játszóterének fejlesztése is 
megtörtént a játszótéri eszközök beépítésével (játékvár, fahinta, ütéscsillapító), valamint 
beszerzésre került 1 db kávéfőző. 
Az óvoda részére szőnyeget és zsúrkocsit vásároltunk. (6. melléklet) 
 
Finanszírozási műveletek 
 
2019. évben hitel felvételére nem volt szükség. 
 
Költségvetési maradvány felhasználása 
 
2019. évben Gyulakeszi Község Önkormányzatának módosított költségvetési maradványa (10. 
melléklet) 40 583 eFt, ebből 
 az Önkormányzat költségvetési maradványa:  39 457 eFt 
 az Óvoda költségvetési maradványa  1 126 eFt 
 
A maradványból kötelezettséggel terhelt  
  normatíva visszafizetési kötelezettség:  1 235 eFt 
  állami támogatás (2020) megelőlegezés:  1 361 eFt 
  ÖSSZESEN: 2 596 eFt 
 
Ezek az összegek 2019-ben, illetve 2018-ban jóváírásra kerültek, de felhasználásuk 
(visszafizetésük) 2020-ban történik meg. 
 
Az Önkormányzat pénzmaradványának felosztása a következők szerint történjen: 

-  visszafizetési kötelezettségnek megfelelő összeget az erre jogcímre meghatározott 
kiadási rovatra (K5021) 1 235 eFt, 

- a megelőlegezett állami támogatás elszámolását a költségvetési rendelet már 
tartalmazza, erre külön előirányzatot most nem kell biztosítani, így ennek összege 
(1 361 eFt) a szabad maradvánnyal együtt (36 861 eFt) – csökkentve az elemi 
költségvetésben előirányzatként felhasznált 30 000 eFt-tal tartalékba kerül további cél 
meghatározásáig.  
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Az óvoda tényleges pénzmaradványa (1 126 eFt) és az elemi költségvetésben előirányzatként 
felhasznált (1 000 eFt) összeg különbözete 126 e Ft felhasználása közüzemi díjak 
előirányzatának emelésére (K331 rovat) történjen. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a) pontjában előírt 
indokolások: 
 
1. Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása 
 
Az Önkormányzat pénzkészlete 2019. január 1-jén 40 410 eFt volt. 
Bevételként 133 923 eFt, kiadásként 93 340 eFt került elszámolásra.  
A 36-os számlacsoport tárgyévi forgalmának egyenlege (-949 eFt) figyelembevételével,  
valamint az előző évi költségvetési maradvánnyal korrigálva (-39 482 eFt)  
a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 40 562 eFt volt. (9. melléklet)  
 
Az önkormányzat működési- és felhalmozási mérlegét az 1. melléklet mutatja be. A működési- 
és felhalmozási bevételek előirányzat-csoportonként a működési és felhalmozási kiadásokra 
fedezetet nyújtanak. A bevételek között a pénzmaradványt és a pénzkészletet is figyelembe kell 
venni. 
 
2.Többéves kötelezettségek és közvetett támogatások alakulása 
 
Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntésből kötelezettsége. 
 
Közvetett támogatást az Önkormányzat a helyi adórendelete alapján nyújthat. A kedvezményre 
jogosultak kérelme alapján az Adócsoport határozatot hoz. 2019-ben nem állapítottak meg helyi 
adóra vonatkozó közvetett támogatást. 
Szemétszállítási díj 50%-ának fizetése alól mentesülnek a rendeletben meghatározott (62 éven 
felüli) személyek.  
 
Adósságállomány alakulása 
 
Az Önkormányzat 2019. december 31-én hitel állománnyal nem rendelkezett. 
Adósságállományunk 2 417 eFt, amely helyi adók túlfizetéséből (369 eFt), tárgyévet követő 
évi fizetési kötelezettségekből (687 eFt) és az állami támogatás megelőlegezéséből (1 361 eFt) 
ered. 
 
Stabilitási törvény szerinti bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek következő három 
évre várható összegének alakulása 
 
Az Önkormányzat stabilitási törvény szerinti bevételei (elsősorban helyi adóbevételek) a 
tervezettnek megfelelően alakultak. A helyi adók ténylegesen befolyt összegét a 2.1. melléklet 
részletezi. Adósságot keletkeztető ügyletünk nincs, az önkormányzat nem vett fel hitelt. 
  
Vagyoni helyzet alakulása 
 
Az Önkormányzat vagyonmérlegében az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak könyv 
szerinti értéke szerepel. Ingatlanaink bruttó értéke 2019. december 31-én 569 459 eFt volt (E/1. 
melléklet). 
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A 2019. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükséges 
módosításokkal együtt teljesültek. Összességében elmondható, hogy Önkormányzatunk 2019. 
évben jól gazdálkodott a rendelkezésére álló erőforrásokkal, a működőképesség biztosított volt. 
 
A zárszámadáskor bemutatjuk az Önkormányzat vagyonleltárát, amelyet forgalomképesség 
szerinti bontásban szerepeltetünk. A kimutatást az előterjesztéshez mellékeljük. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat 
elfogadására. 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és 
a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 
rendelet-tervezetet elfogadja és ___/2020. (____) 
számon önkormányzati rendeletei közé iktatja. 

 
 
Tapolca, 2020. július 9. 
 
 
 
 Orbán József 
 polgármester 
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GYULAKESZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
__/2020. (___) önkormányzati rendelete 

 
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és költségvetési maradvány elfogadásáról 

(tervezet) 
 

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
(1) Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-

testület) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.1. mellékletben 
foglaltaknak megfelelően: 

 
a) 73 238 ezer Ft költségvetési bevétellel 
b) 72 200 ezer Ft költségvetési kiadással 
c) a 2019. évi költségvetési maradványt 40 583 ezer Ft–tal 

fogadja el. 
 
(2) Az Önkormányzat a 2019. évi beszámolóját a költségvetési bevételi összegen felül 60 685 

ezer Ft finanszírozási bevétellel, a költségvetési kiadások főösszegén felül 21 140 ezer Ft 
finanszírozási kiadással fogadja el. 

 
(3) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek 

és kiadások – önkormányzati szinten összesített - mérlegét az 1.1 és 1.2 mellékletek szerint 
fogadja el.  

 
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda költségvetési 

bevételeit, kiadásait önkormányzati szinten összesítve a 2.1 és 2.2 mellékletekben 
foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

 
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a 3.1 mellékletben foglaltak 

szerint, az intézményét a 3.2 melléklet szerint fogadja el.  
 
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Gyulakeszi Százszorszép Óvoda költségvetési 

maradványának felhasználását a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelő bontásban 
engedélyezi.  

 
(7) A jegyző a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről 

és a fizetési kötelezettségek teljesítéséről gondoskodni köteles. 
 

2. § 
 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési feladatainak jogcímenkénti kiadásait a 7. 
mellékletekben foglaltak szerint fogadja el. 

 
(2) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott működési- és fejlesztési támogatások teljesítését  

a 4. melléklet szerinti részletezésben elfogadja. 
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(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 2 194 eFt összegben, célonkénti 
részletezését az 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja. 

 
3. § 

 
(1) EU-s támogatással megvalósuló programokkal és projektekkel, valamint az 

Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulással az Önkormányzat 
nem rendelkezett.  

 
(2) Az Önkormányzat többéves kötelezettségekkel nem rendelkezik.  
 
(3) Az Önkormányzat 2019. december 31-én fennálló adósságállományát a 8. melléklet 

tartalmazza. 
 
(4) Az Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait adónemenként megbontva az 5. 

melléklet tartalmazza. 
 
(5) Az Önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. és 12. mellékletben 

részletezett mérlegadatok alapján 555 734 ezer Ft-ban állapítja meg. 
 
(6) Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását a 9. melléklet tartalmazza. 
 
(7) Az Önkormányzat 2018-2019. évi költségvetési előirányzatainak és teljesítésének adatait a 

13. melléklet tartalmazza. 
 
(8) Az Önkormányzat 10 ezer Ft értékben rendelkezik tartós részesedéssel, melynek 

összetételét a 14. melléklet tartalmazza. 
 
(9) Az Önkormányzat hitelekkel és egyéb hosszú lejáratú kötelezettségekkel 2019. december 

31-én nem rendelkezett.  
 

4. § 
 

(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba. 
 
(2) Hatályát veszti a Gyulakeszi Község 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a 

költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 5/2019. (V.17.) önkormányzati rendelet. 
 
(3) Hatályát veszti a Gyulakeszi Község 2019. évi költségvetéséről, a végrehajtásával 

kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet. 
 
 
 
Gyulakeszi, 2020. __________ 
 
 
 

Orbán József  dr. Iker Viktória 
polgármester jegyző 
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HATÁSVIZSGÁLAT 

 
 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a 
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó 
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén 
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményeit, és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 

 
A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és költségvetési maradvány elfogadásáról szóló 
rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) 
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 

 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 

 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

 
A Tervezet közvetlen társadalmi hatásokat nem keletkeztet.  
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet. 

 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 

 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.  

 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

 
A Tervezet adminisztratív terhet nem keletkeztet. 
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 

Jogszabályi előírás alapján szükséges a 2019. évről szóló beszámoló és költségvetési 
maradvány elszámolásáról rendeletet alkotni, mert elmaradása esetén az állami támogatás 
megvonásra kerül. 

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

 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, 
szervezeti, és tárgyi feltételt nem igényel.  
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