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Tárgy:  Az  önkormányzati  költségvetési  szervek  költségvetésének  tervezéséhez  kapcsolódó 
döntések megtárgyalása

Előterjesztő: Mihályfi Gábor aljegyző
Készítette: Mihályfi Gábor aljegyző

Tisztelt Pénzügyi Bizottság!
Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.  törvény (a továbbiakban: Áht.) 90. § (2) bekezdése 
szabályozza  a  költségvetési  szerv  éves  költségvetése  tartalmát,  mely  magában  foglalja  többek 
között az úgynevezett megvalósítási terv, illetve teljesítményterv készítését is.
A megvalósítási terv a költségvetési szerv közfeladat-ellátása előfeltételeinek, valamint a szakmai 
megvalósítás  folyamatának  a  leírását  tartalmazza.  Előfeltételnek  tekintendők  különösen:  a 
szakmai, a bérpolitikai, a költségvetési, valamint a finanszírozási jogszabályok, előírások, normák.
A teljesítményterv az irányító szerv döntése vagy a jogszabályban előírtak alapján készítendő, a 
költségvetési  szerv  számára  meghatározott  mérhető  és  számszerűsített  éves  követelményeket, 
illetve közfeladat-ellátási teljesítményt (eredményt) tartalmazó terv. A teljesítménytervnek a szerv 
tevékenységeire vonatkozóan – az irányító szerv döntése szerint – az alkalmazott finanszírozási 
módon, önköltségszámításon, illetve a legjobb gyakorlaton alapuló értékelésen kell alapulnia.

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  –   mint  irányító  szerv  –  tevékenységük 
jellege alapján két fajta intézménytípust működtet: közhatalmi költségvetési szerv (Polgármesteri 
Hivatal), illetve közszolgáltató közintézmény (többi intézmény).  A közhatalmi költségvetési szerv 
költségvetésének  főszabályként  nem  része  a  teljesítményterv,  melynek  fő  oka,  hogy  a  szerv 
kiadásait,  esetleges  bevételeit  döntően  a  jogszabályokban  leírt  közfeladat-ellátási  folyamat 
befolyásolja, a nyújtott szolgáltatás, teljesítmény jellemzően nem mérlegelhető, hanem kötelezően 
meghatározott, nem képezheti mérlegelés és tárgyalás alapját a szerv és irányító szerve között. 
A  közszolgáltató  közintézményt  a  közszolgáltató  költségvetési  szervek  körében  a 
legrugalmatlanabb gazdálkodás jellemzi, sok szabály tekintetében átmenet a közhatalmi szerv és a 
rugalmasabb szabályozású közszolgáltató szervek között.  Alapesetben csak megvalósítási tervet 
készít.

Az Áht. 125. § (4) bekezdése – helyi önkormányzati költségvetési szervek esetében – felhatalmazást 
ad az irányító szervnek, hogy döntésével a megvalósítási terv elkészítésétől 2010-2011. években 
eltekintsen.

Fentiekre tekintettel  kérem a Tisztelt  Pénzügyi Bizottságot,  hogy az előterjesztést megtárgyalni 
szíveskedjen és – egyetértése esetén – a mellékelt  határozati  javaslatokat terjessze a Képviselő-
testület elé.

Enying, 2010. január 11.
Tisztelettel:

Mihályfi Gábor
      aljegyző



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (I. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az irányítása 
alá tartozó költségvetési szerveknél az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 
90. § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétől 2010-2011. években eltekint.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

   Szörfi István jegyző

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2010. (I. 28.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem kéri az 
irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 90. § (5) bekezdésében foglalt teljesítményterv készítését.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

   Szörfi István jegyző


