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ELŐ TER J ES ZTÉS  
          4. napirend  

 

Az Önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról  

szóló  önkormányzati rendelet felülvizsgálata  

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslatot intézett ( 1. 

melléklet ) Önkormányzatunk felé, melyben kéri, hogy a zárszámadási rendeletet a képviselő-

testület a jövőben úgy fogadja el, hogy az a költségvetési évet követő év 5. hónapjának utolsó 

napjáig hatályba is lépjen.  

 

Az idei évben 2018. június 5-én fogadta el az Önkormányzat Képviselő-testülete a 

zárszámadási rendeletet, mely a kihirdetést követően, 2018. június 19-én lépett hatályba.  

 

Az elfogadás és a hatálybaléptetés között azért van több nap eltérés, mert a Helyi Szervezeti 

és Működési Szabályzat úgy rendelkezik, hogy a jegyző a rendeletet az elfogadást követő 3 

munkanapon belül szövegezi meg, és a kifüggesztést követő 10 naptári nap után válik az 

önkormányzati rendelet kihirdetettnek.  

 

Erre azért van szükség, hogy a rendeletek, melyek szélesebb kört érintenek, akár a teljes 

települést is érinthetik, ne azonnal, hanem bizonyos várakozási, kihirdetési idő után 

léphessenek hatályba. 

 

Megjegyezni kívánom, hogy a rendelet-tervezet már elkészült az április hó folyamán, mivel 

korábbi évben, 2015.évben már kaptunk hasonló észrevételt, de a rendeletet alátámasztó 

számok sajnos nem voltak megfelelőek, ezért mindenképpen felülvizsgálatra szorultak. 

Vállalva azt, hogy törvényességi észrevétel érkezik, és több hónapig a normatíva 

felfüggesztésre került, az önkormányzat már olyan tételeket fogadott el a zárszámadásban, 

melyek analitikával alátámaszthatók.  

 

Javasolom az alábbi határozat elfogadását.  

 

…../2018.(…) önkormányzati határozat 

 

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi javaslatát, és felkéri Percze Szilvia jegyzőt, 

hogy a jövőben a zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet  és annak 

mellékleteit úgy készítse el, és Csorba János polgármester úgy terjessze a képviselő-testület 

elé, hogy elfogadása és hatályba lépése az irányadó jogszabályok szerint valósulhasson 

meg.  

 

Felelős: Percze Szilvia jegyző 

Határidő: folyamatos  

 

Nagycenk, 2018. október 17.  

 

 

        Csorba János  

        polgármester 


