Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2018. (XI.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés D pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeLi cl:

1 .*
Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelete
1. (l)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
(1 )A képviselő-testület a 2018. évi költségvetése
a) költségvetési működési bevételeit
b) költségvetési működési kiadásait
c) működési egyenlegét
d) költségvetési felhalmozási bevételeit
e) költségvetési felhalmozási kiadásait
f) felhahnozási egyenlegét
g) finanszírozási bevételeit
h) finanszírozási kiadásait
i)Jinanszírozási egyenlegét
j) költségvetési bevételeit
k) költségvetési kiadásait
állapítja meg.

-

-

55.937.959
84.178.589
28.240.630
29.456.800
104.845.062
75.388.262
105.046.471
1.417.579
1 03.628.892
190.441.230
190.441.230

Ft-ban,
Ft-bari,
Ft-ha,;,
Ft-ban,
Ft-ban
Ft-ha,;
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ha,;
Ft-ban,
Ft-han

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát
28.240.630 Ft-ban állapítja meg, meLyet az előző évben képződött kőltségvetési
maradványa igénybevételével finanszíroz.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés D pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát
75.388.262 Ft összegben állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési
maradványa igénybevételével finanszíroz.”
2.*
Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/20 18. (II. 13.) önkormányzati rendelete
3. helyébe a következő rendelkezés lép:

„A működési bevételek összegét 55.937.959. Ft-ban, a felhalmozási
bevételek összegét
29.456.800 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 105.046.471 Ft-ban álLapítja meg.”

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/20 18. (II. 13.) önkormányzati rendelete
5. *. (1) bekezdése heLyébe akövetkező rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2018. évi 84.178.589 Ft működési költségvetési kiadási előirúnyzatait a
képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások
24.124.886 Ft
b) munkáltatót terhelő járulékok
4392.666 Ft
c) dologi kiadások
23.805.814 Ft
d) ellátottakjuttatásai
3.001.400 Ft
e) egyéb működési kiadások
28.453.823 Ft.
A képviselő-testület az egyéb működési kiadások között nyilvántartott tartalék összegét
25.852.323 Ft-ban állapítja meg.,,
4.
Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/20 18. (II. 13.) önkormányzati rendelete
6.* (1) bekezdése helyébe a következö rendelkezés lép:
(1) Az önkormányzat 2018. évi 104.845.062 Ft felhalmozási költségvetési kiadási
előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) beruházások előirányzata:
1.428.429 Ft,
b) felújítások előirányzata:
100.416.633 Ft,
c) egyéb felhalmozási kiadások:
3.000.000 Ft.”

Sitke Kőzség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/20 18. (II. 13.) önkormányzati rendelete
1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei, a 7. melléklet helyébe e rendelet
6. melléklete, a 9-1 L mellékletei helyébe e rendelet 7-9. mellékletei, 17-18. mellékletei
helyébe e rendelet 10-11. mellékletei lépnek.

6.*
Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését
követő napon hatályát veszti.
Sitke, 2018. november22——’.
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IGhirdetési záradék: ?ndelet kihirdetése 2018. november 26— án megtörtént.
Sárvár, 2018. november 26.

Általános indokolás

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az á[lamháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja a 2018. évi
költségvetési rendeletét.
A költségvetés módosítását a 20 t8. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő
testületi döntések, kapott állami támogatások indokolják.

Részletes indokolás
Az 1

.

az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.

A 2.* az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását
határozza meg.
A 3.* az önkormányzati kiadások működési, a 4.* a felhalmozási kiadásainak kiemelt
előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 5. * az önkormányzat általános tartalékának változását mutatja be.
A 6.* a rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 7. a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Súrvár, 2018. november...

(: br.zijártó Vfléria:)
címzetes főjegyző
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Hatásvizsgálat
Sitke község Önkormányzata
2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 13.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. * (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban
következményeiről az alábbi tájékoztatást adjuk:

-

a rendelet várható

-

1.Társadalmi. 2azdasái. költsévetési hatások:
A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2018. évi gazdálkodási folyamatok,
meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.
A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetési főösszeghez képest
77.224.530 Ft növekedést eredményez.
2. Környezeti, eEészséui hatások:
A rendelet-tervezetben foglaitaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő
környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet ajelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkezret.
4. A rendelet mealkotásának szüksé2essé2e, a .joalkotás elmaradásának várható
következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.
(1)
bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált
szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a
végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.

5 A jogszabály alkalmazásához szükséRes személyi, szervezeti, tárgyi és
feltételek

péflzü2yi

A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása ajelenlegi szabályozáshoz
képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Sárvár, 2018. november
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(: Dr Szijártó Valéria:)
címzetes főjegyző
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