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HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a megyei önkormányzat 2019. évi 

költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez 
 
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, gazdasági, költségvetési hatásai 
A rendeletben értékelésre kerültek a Békés Megyei Önkormányzat és a Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatal, kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai, azok ellátását 

befolyásoló tényezők, amelyek a teljesítést megalapozták. 2019. évre vonatkozóan a Békés 

Megyei Önkormányzat a kitűzött céljait megvalósította, feladatait teljesítette. Működését a 

takarékosság és az ésszerű gazdálkodás jellemezte, hitelfelvételre nem került sor. 
 

2. Környezeti és egészségi következmények 
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre és egészségre gyakorolt hatásai 

nincsenek. 
 

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás 

 
A zárszámadási rendeletben foglaltak átfogóan határozzák meg a Békés Megyei 

Önkormányzat és a Békés Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi feladatellátását és az 

azok ellátása során felmerülő pénzügyi-, számviteli- és adminisztratív terheket. 
 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 

 
A költségvetési rendelet megalkotását, a jogszabály társadalmi, gazdasági és költségvetési 

hatásának elérése érdekében, szükségessé teszik a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

előírásai. A költségvetési rendelet megalkotásának elmaradása, törvényességi mulasztásnak 

számít, ami az állami támogatás megvonásával jár. 
 

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételei 

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

rendelkezésre állnak. 
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Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés Elnökének 

…/2020. (….) önkormányzati rendelete 

a Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Tervezet 

 

 

Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése és a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) 

Korm. rendelet alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 

jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott 

feladatkörben eljárva Békés Megye Közgyűlésének Elnökeként a következőket rendelem el: 

 

 

1. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Békés 

Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) esetében 

     1 360 085 E Ft bevétellel és 

335 572 E Ft kiadással 

a jelen rendelet 1. és 2. mellékletében foglalt részletezés szerint jóváhagyja. 

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Békés Megyei Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II.13.) önkormányzati rendelet végrehajtását a Békés 

Megyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) esetében 

416 543 E Ft bevétellel és 

                                                      311 105 E Ft kiadással 

a jelen rendelet 12. és 13. mellékletében foglalt részletezés tartalmazza. 

 

 

2. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat pénzeszköz átadásait 

134.868 E Ft összegben a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza. 

 (2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal pénzeszköz átadásait 0 E Ft 

összegben a jelen rendelet 14. melléklet tartalmazza. 

 

 

3. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat által megvalósított 

felhalmozási és felújítási kiadásokat 2.726 E Ft összeggel a jelen rendelet 4. melléklete 

tartalmazza. 

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal által megvalósított 

felhalmozási és felújítási kiadásokat 2.725 E Ft összeggel a jelen rendelet 15. 

melléklete tartalmazza. 

 

4. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat hosszú távú 

kötelezettségvállalásait a jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza. 

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal hosszú távú 

kötelezettségvállalásait a jelen rendelet 16. melléklete tartalmazza. 
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5. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi működési 

célú és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019/2020/20212022. évi alakulását 

külön bemutató mérlegét a jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza. 

 

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2019. évi működési célú és 

fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019/2020/2021/2022. évi alakulását külön 

bemutató mérlegét a jelen rendelet 17. melléklete tartalmazza. 

 

6. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat előirányzat-

felhasználási ütemtervének teljesülését jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza. 

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal előirányzat-felhasználási 

ütemtervének teljesülését jelen rendelet 18. melléklete tartalmazza. 

 

7. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat bevételeinek 

megbontását 1.360.085 E Ft összegben, kiadásainak megbontását 335.572 E Ft 

összegben, illetve tevékenységenkénti részletezését a jelen rendelet 8. melléklete 

tartalmazza. 

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal bevételeinek megbontását 

416.543 E Ft összegben, kiadásainak megbontását 311.105 E Ft összegben, illetve 

tevékenységenkénti részletezését a jelen rendelet 19. melléklete tartalmazza. 

 

8. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi működési 

célú és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét 1.360.085 E 

Ft bevétellel és 335.572 E Ft kiadással a jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza. 

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2019. évi működési célú és 

fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérlegét 416.543 E Ft 

bevétellel és 311.105 E Ft kiadással a jelen rendelet 20. melléklete tartalmazza. 

 

9. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat által 2019. évben 

megvalósulás alatt lévő európai uniós támogatottságú projektjeit 10. melléklete 

tartalmazza. 

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal által 2019. évben megvalósulás 

alatt lévő európai uniós támogatottságú projektjeit 21. melléklete tartalmazza. 

 

10. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi maradványát 

1.024.513 E Ft összegben fogadja el. 

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat maradványából 61.050 

E Ft-ot szabad felhasználásúnak, kötelezettségekkel nem terheltnek hagyja jóvá.  

(3) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2019. évi maradványát 105.439 

E Ft összegben fogadja el. 

(4) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal maradványából 2.757 E Ft-ot 

szabad felhasználásúnak, kötelezettségekkel nem terheltnek hagyja jóvá. 

 

11. § (1) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi vagyoni 

helyzetét a 11. melléklete tartalmazza. 

(2) A Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Hivatal 2019. évi vagyoni helyzetét a 

22. melléklete tartalmazza. 
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12. §   (1) E rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási 

tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése szerinti 

napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépése napján a Békés megyei Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. 

 

 

Békéscsaba, 2020. május 28. 

 

 

 

 Zalai Mihály  Dr. Horváth Mihály  

 elnök                            jegyző 

  

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendelet kihirdetésre került ……………. napján 

 

 

 

 

                      Dr. Horváth Mihály 

                                                                               jegyző 

 


