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Szám:  241- ……/2013. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

 
Készült:  A Képviselő-testület 2013. április 30-i soros  ülésére 
 
Tárgy: Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat  
                     2014. évi költségvetési koncepciója 
           
Előterjesztő: Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minısített többség       
 
Véleményezi: 
 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                     
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság     
 
 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
Tisztel Bizottságok! 
 
A 2012. évi CXCVI. törvény módosította az államháztartásról szóló törvény 24. §. (1) 
bekezdését, amely szerint a következı évre vonatkozó költségvetési koncepciót a 
polgármester április 30-ig nyújtja be a Képviselı-testületnek (ennek idıpontja eddig 
november 30., illetve önkormányzati választások évében december 15. volt).  
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A polgármester a költségvetési koncepció tervezetérıl a bizottságok véleményét kikéri, majd 
a bizottságok véleményével együtt a Képviselı-testület a tervezetet megtárgyalja, és 
határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól. 
 
Mivel a központi költségvetésrıl szóló törvényjavaslat még nem jelent meg, s ennek 
megjelenése a közeljövıben nem is várható, így számadataink, elırejelzéseink nincsenek. 
 
Így az Alsónémediben megszokottól eltérıen koncepció gyanánt nem tudunk egy szinte kész 
költségvetést készíteni, mert fentiek miatt erre csak ısszel lesz lehetıségünk. 
 
2014. évi költségvetésünket a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési 
kötelezettségek figyelembevételével fogjuk összeállítani oly módon, hogy a költségvetés az 
önkormányzati törvénynek megfelelıen mőködési hiányt nem tartalmaz. 
 
Mindezek, valamint a jelenleg rendelkezésre álló információk és  a törvényi kötelezettség 
teljesítése érdekében kérem és javaslom a határozati javaslat elfogadását. 
 
 
 

Határozati javaslat: 
…./2013.(IV.30.) önkormányzati határozat 

 
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta  és 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata, valamint  az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (1) bekezdésének megfelelıen  az alábbiak szerint 
fogadja el  Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának 2014. évi költségvetési 
koncepcióját: 
 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetését a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások 
és más fizetési kötelezettségek figyelembevételével kívánja összeállítani oly módon, hogy 
a költségvetés - az önkormányzati törvénynek megfelelıen -  mőködési hiányt ne 
tartalmazzon. 
 
Határid ı: értelemszerő 
Felelıs: jegyzı 
 
 
Alsónémedi, 2013. április 8. 
        
 
        Vincze József  
         polgármester  
 
Az elıterjesztés törvényes!   
    
  
     Dr. Percze Tünde  
             Jegyzı 


