Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
11/2022. (IV:28) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a közvetkezőket rendeli el:
1. §
(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat
2021. évi költségvetési bevételét 31.660.916 eFt-tal, finanszírozási bevételét
19.683.721 eFt-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1., 3.,
12. és a 13. melléklet tartalmazza.
2. §
(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat
2021. évi költségvetési kiadását 30.237.445 eFt-tal, finanszírozási kiadásait
354.664 eFt-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg felhasználási részletezését a 2., 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11. és a 13. melléklet tartalmazza.
3. §
(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat
2021. évi költségvetési maradványát 20.752.528 eFt-tal jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési maradvány részletezését a 15. melléklet
tartalmazza.
4. §
(1) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat
2021. december 31-i fordulónappal elkészített összesített mérlegét 118.930.455
eFt eszköz és forrás főösszeggel jóváhagyja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti főösszeg részletezését a 14. melléklet tartalmazza.
(3) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonkimutatását a 20. és a 21.
melléklet tartalmazza.
5. §
A kimutatást:

a)
b)

az Önkormányzat pénzeszköz változásairól a 16. melléklet,
a hiteltörlesztések, hitelállomány és egyéb kötelezettségek alakulásáról a 17.
melléklet,
c) az Önkormányzat 2021. december 31-én tulajdonában lévő részvények,
üzletrészek névértékéről és a tulajdoni hányadokról a 18. melléklet és
d) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokról, kedvezményekről a 19.
melléklet
tartalmazza.
6. §
Ez a rendelet 2022. április 29-én lép hatályba.
Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Dancs Judit s.k.
jegyző
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Előzetes hatásvizsgálat
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához
I.
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 jogszabályban feltételezett hatásaihoz
igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a
szabályozás várható következményeit.
(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, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
II.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat 2021.
évi zárszámadásról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak
várható hatásai – a Jat 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az
alábbiak szerint összegezhetők:
1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
a) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
aa) A Tervezet társadalmi hatásai:
2021. évben az önkormányzati feladat- és hatáskör lényegi változására
nem került sor, a gazdálkodás szabályozási feltételrendszere alapvetően
nem változtak.
A jogszabályi változások mellett az önkormányzati intézményi
struktúrában lényeges átalakulások nem történtek, az intézmények
száma nem változott.
ab) A Tervezet gazdasági hatásai:
2021. év folyamán az Önkormányzat eszközeiben és forrásaiban
12.451.356 eFt növekedés következett be. A 2021. december 31-i
hitelállomány 1.291.835 eFt.
ac) A Tervezet költségvetési hatásai:
Az Önkormányzat és intézményei (finanszírozási bevételek nélkül)
31.660.916 eFt bevételt és 30.592.109 eFt (finanszírozási kiadások
nélkül) kiadást realizáltak.
b) A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A Tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított, számottevő
környezeti és egészségi következményei, hatásai nincsenek.
c) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
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2. A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
a
jogalkotás
elmaradásának várható következményei:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet értelmében a költségvetési gazdálkodásról szóló
beszámolóról rendeletet kell alkotni.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek:
A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása nem igényel személyi,
szervezeti változtatást.
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Indokolás
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához
I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 18. §-a szerint:
18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol,
amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat,
amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi
szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
(2) A jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt
szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról,
valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.
(3) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás nyilvánosságát jogszabályban
meghatározottak szerint kell biztosítani.
(4) A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás kötelező erővel nem rendelkezik.
(5) A jogszabály értelmezésekor figyelmen kívül kell hagyni a jogszabály
tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel ellentétes részét.
II.
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat
2021. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának indokai –
a Jat 18. §-a alapján – az alábbiak szerint összegezhetők:
1. A javasolt szabályozást szükségessé tevő társadalmi, gazdasági,
szakmai okok és célok, a jogi szabályozás várható hatásainak
ismertetése
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdése,
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet értelmében Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a
továbbiakban: Önkormányzat) Közgyűlésének az Önkormányzat költségvetésének
végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell alkotnia.
A COVID-19 járványügyi helyzet – figyelembe véve az ezzel összefüggésben
meghozott kormányzati és egyéb intézkedéseket is – hatást gyakorolt az
Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetére. A működőképesség és a
költségvetési egyensúly fenntartása érdekében az elmúlt év során több olyan
döntés is született, melynek következtében bevételi és ezzel párhuzamosan kiadási
oldalon is csökkentések kerültek végrehajtásra. E mellett a koronavírus elleni
védekezés költségeinek fedezetére is történtek átcsoportosítások.
A Mérleg fordulónapját követően bekövetkezett COVID-19 járványügyi helyzet
hatása – figyelembe véve az ezzel összefüggésben meghozott kormányzati és
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egyéb intézkedéseket is – az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetére,
valamint működőképességére vonatkozóan megvizsgálásra került, az Önkormányzat
és intézményei tekintetében nem sérült a számviteli alapelvekben meghatározott
vállalkozás folytatásának elve.
A 2021. évi beszámoló része az összesített mérleg, a működési és felhalmozási
kiadások mérlege, a hitelállomány és kötelezettségek részletezése, a vagyon
kimutatása, a költségvetési maradványról, valamint a pénzeszköz változásáról
készített kimutatás.
1. Az indokolás közzététele, nyilvánossága
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 20. § (3) bekezdése alapján az önkormányzati
rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően rendelkezésre álló,
végső előterjesztői indokolás Nemzeti Jogszabálytárban történő közzététele
kötelező. A közzétett indokolás nyilvános. A jogszabály tervezetéhez tartozó
indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A jogszabály értelmezésekor figyelmen
kívül kell hagyni a jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás jogszabályszöveggel
ellentétes részét.
1. A javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő
kötelezettségek összhangja, valamint a Jat. 20. §-a szerinti
egyeztetési kötelezettség
Az önkormányzati rendelet nem esik a Jat. 18. § (2) bekezdésének hatálya alá.
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