Elıterjesztés
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének
2010.február 25-én tartandó ülésére

Tisztelt Képviselı-testület!
Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban Áht.) 90 § (2) bekezdése
szabályozza a költségvetési szervek éves költségvetése tartalmát.
Ezek között szerepel többek között a megvalósítási terv illetve a teljesítményterv.
Az Áht. 125. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a 90. § (4)
bekezdésében foglalt megvalósítási terv elkészítésétıl az irányító szerv 2010 - 2011. években
eltekinthet.
A teljesítményterv az irányító szerv döntése vagy a jogszabályban elıírtak alapján készíthetı.
A teljesítményterv nem minden esetben kötelezı,akkor kell elkészíteni, ha az irányító szerv , vagy
az Áht. 100/H. §-a elıírta azt. Ez a rendelkezés a közszolgáltató költségvetési szervekre
vonatkozik, Önkormányzatunknál azonban ilyen nem mőködik.
A megvalósítási terv és a teljesítményterv ágazatonkénti mintájának kidolgozására a
Pénzügyminisztérium közbeszerzési pályázatot hirdetett. Egyes ágazatokban a
pályázat 2009. november 30-án eredménnyel zárult. Néhány ágazatban, köztük az
önkormányzati igazgatásban új pályázatot írtak ki, amely január 11-én járt le. A
nyertes pályázók mindkét esetben 90 napot kaptak a minták kidolgozására, így azok
közzététele csupán a tavasszal várható. Az Áht. 125.§ értelmében ezért az irányító
szerv ebben az évben eltekinthet a megvalósítási terv elfogadásától.
Fentiekre való tekintettel kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, az elıterjesztés megtárgyalása után a
két fent nevezett terv készítése alóli felmentésrıl dönteni szíveskedjenek!
Medgyesbodzás, 2010. február 18.
dr. Sódar Mária
jegyzı
Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete , úgy határoz, hogy az irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény ( Áht.)125.
§ (4) §-ban kapott felhatalmazás alapján az Áht. 90 § (4) bekezdésében foglalt megvalósítási terv
elkészítésétıl 2010-2011. években eltekint.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Varga Gábor polgármester
Határozati javaslat:
Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete , úgy határoz, hogy az irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. § (5)
bekezdésben foglalt teljesítményterv elkészítését nem kéri.
Határidı: értelem szerint
Felelıs: Varga Gábor polgármester

