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A Pénzügyi Bizottság véleménye 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének rendelet-tervezetéről 

 

 

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a megyei önkormányzat 

2020. évi költségvetésének rendelet-tervezetét, melyről a következő állásfoglalást alakította ki: 

(A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 120. §-ának 

(1) bekezdése és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) 

kormányrendelet (Ávr.) 27. §-ának (2) bekezdése értelmében) 

 

A Pénzügyi Bizottság állásfoglalása szerint a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2020. 

évi költségvetésének rendelettervezete a vonatkozó előírásoknak megfelelő, tartalma 

összhangban van a jogszabályi követelményekkel az előterjesztés szerint, változatlan formában 

ajánlható a megyei közgyűlésnek megtárgyalásra, illetve elfogadásra. 

 

A 2020. évi költségvetés rendelet-tervezete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

(Áht.) és az Ávr. által meghatározott szerkezetben és tartalommal került összeállításra. A tervezet 

hiánytalanul tartalmazza az önkormányzatok költségvetési rendeletének tartalmára és szerkezetére 

vonatkozó kötelező elemek közül azokat, amelyek olyan gazdasági eseményeket mutatnak be, 

amelyek az önkormányzatnál előfordulnak. 

Az előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet és mellékletei áttekinthető formában rögzítik az 

önkormányzat 2020. évi feladatait és a hozzárendelt forrásokat.  

 

A bevételek és kiadások bemutatását tartalmazza a tervezet; működési és felhalmozási előirányzatok, 

kiemelt előirányzatok, valamint kötelező és önként vállalt feladatok (azok ellátásának forrásai) szerinti 

bontásban. Ezek előírásszerű bemutatásán túl tartalmazza továbbá az éves létszámkeretet, az 

előirányzat felhasználási tervet, az európai uniós forrásból megvalósuló projektek kiadásait, az 

általános és a céltartalékot. 

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök és a költségvetési rendelet évközi 

módosításával összefüggő szabályok, valamint az általános tartalék és céltartalék felhasználásáról való 

rendelkezés jogával kapcsolatos hatáskörök és felhatalmazások a rendelet-tervezetben szerepelnek.  

 

A megyei önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak fő összege 707.888.368 Ft. (Az 

adatok az elemi költségvetéssel összhangban forintban szerepelnek.) 

Megállapítható, hogy az önkormányzat és a hivatala 2020. évi költségvetési rendelet-tervezetében a 

bevételek és a kiadások számszaki és tartalmi egyensúlya biztosított.  

A tervezet adatai azt tükrözik, hogy a megyei önkormányzat pénzügyi helyzete stabil.  

Az Mötv. 111. §-a alapján az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem 

tervezhető. A megyei önkormányzatok számláját 2012. évtől kezdődően (az Áht. rendelkezése szerint) 

kizárólag a Magyar Államkincstár vezetheti. A kincstár tevékenysége csak számlavezetésre 

korlátozódik, hitelezési tevékenységet nem végez; az előbbiek miatt Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) 10. §-a alapján az egyébként megengedett, a 

naptári éven belül lejáró futamidejű – bevételek és kiadások ütem különbségének ellensúlyozását 

szolgáló – likvid hitel igénybevételére sincs mód; az elmúlt évek költségvetési gazdálkodása során erre 

vonatkozó igény fel sem merült. 

 

Az önkormányzat központi finanszírozása a költségvetési törvény 2. számú mellékletében rögzített 

295.600.000 Ft támogatási összeggel valósul meg. 

A saját bevételek – nagyságrendje nem számottevő – lehetőséget biztosítanak kismértékű önként 

vállalt feladat megvalósítására is. 



A várható maradványként 344.145.014 Ft-ot tartalmaz a tervezet, amiből számottevő összeg a 

projektek előfinanszírozásából származik. 

A maradvány tartalmazza a lehívott, még fel nem használt következő éveket érintő támogatások 

összegét is.  

 

A települési TOP pályázatok projektmenedzsment feladatokra elszámolható költségeinek 100 %-os 

előleg lehívása is megtörtént. 

 

A költségvetés bevételi oldalán tervezett előirányzatok bizonytalanul realizálható bevételt nem 

tartalmaznak. 

 

A költségvetésben a működéshez szükséges személyi kiadásokra, azok járulékaira, a várható dologi 

kiadásokra, karbantartásokra, elhasználódott eszközök pótlására a fedezet rendelkezésre áll.  

A gazdálkodás során továbbra is fontos szempont, hogy a folyamatos kiadások fedezetéül folyamatos 

bevételek szolgáljanak. 

 

A rendelettervezetben meghatározott – 2020. évi költségvetés – végrehajtási szabályok betartása, 

illetve betartatása garanciát jelent megyei önkormányzat biztonságos, szabályszerű gazdálkodásának 

megszervezéséhez és végrehajtásához. 

 

A Pénzügyi Bizottság felhívja a hivatal gazdálkodásért felelő dolgozóit, hogy a költségvetés 

végrehajtása során kiemelt figyelmet fordítsanak az előirányzat felhasználási ütemterv szerinti 

gazdálkodás megvalósítására.  

 

A Pénzügyi Bizottság továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a megyei önkormányzat 

gazdálkodását és a költségvetési rendelettervezetben meghatározottak teljesítését, a költségvetési 

bevételek alakulását - különös tekintettel a saját bevételekre - és a vagyonváltozásra. 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

 

A Pénzügyi Bizottság a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetési 

rendelettervezetét, az előterjesztés szerint, változatlan formában javasolja a közgyűlésnek 

megtárgyalásra, majd elfogadásra. 

 

 

Határidő:  2020. február 14. 

Felelős:  Molnár Rita, a bizottság elnöke 

 

 

Győr, 2020. február 13. 

 

 

 

 

 Valiczkó Mihály s.k. 

 a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 

 elnök-helyettes 

 


