Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a végrehajtásáról
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a 7. § tekintetében
az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Cibakháza Nagyközségi Önkormányzatra (továbbiakban:
önkormányzat) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre
(a továbbiakban: intézmények).
2. A költségvetés végrehajtása
2. § (1) Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló törvényben foglaltak alapján a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót
1 124 561 ezer Ft bevételi
és
1 026 555 ezer Ft kiadási
összeggel hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbi
bevételi tételekkel:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 584.633 e Ft.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 26.213 e Ft.
Közhatalmi bevételek: 79.533 e Ft
Működési bevételek: 56.261. e Ft
Felhalmozási bevételek: 1.167 e Ft
működési célú átvett pénzeszköz: 34.543 e Ft.
felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 9 e Ft.
belföldi finanszírozás bevételei: 342.202 e Ft.

fogadja el.
(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2016. évi teljesített működési kiadását:
1 026 555 e Ft-tal fogadja el. Ebből:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

személyi juttatások: 347.210 e Ft
munkaadót terhelő járulékok: 75.613 e Ft.
dologi kiadások: 186.397 e Ft.
ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.853 e Ft.
beruházások: 12.228 e Ft
felújítások: 7.347 e Ft
működési célú kiadások: 110.244 e Ft.
belföldi finanszírozás kiadásai: 270.663 e Ft.
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3. § (1) Az önkormányzat mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2)Az önkormányzat intézményenkénti összesített bevételeit az 2. melléklet szerint hagyja
jóvá.
(3)Az önkormányzat intézmények nélküli 2016. évi éves beszámoló kormányzati funkciókénti
összesítése
(4)Az intézmények kormányfunkciónkénti bevételeit, kiadásait és
kormányfunkciónként a 4-9. mellékleteknek megfelelően hagyja jóvá.

fejlesztési kiadásait

(5)Az Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a 10. melléklet alapján hagyja jóvá, a
melléklet tartalmazza az önkormányzat 2016. évi maradványát, mely összesen 98.007 e Ft,
amelyből kötelezettséggel terhelt 2.761 e Ft, szabadon felhasználható 95.246 e Ft, melynek
felosztásáról a képviselő-testület dönt.
(6)Az önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 11. melléklet alapján
fogadja el.
(7)Az Önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8)A 2011. évi CXCV. törvény – Áht. - 91. § (2) bekezdése d) pont alapján az önkormányzat
részesedésének bemutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá az Önkormányzat.
(9)Az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásainak alakulását a 14. melléklet szerint
hagyja jóvá.
(10) A belső kontrollok működésének értékeléséről szóló, a költségvetési szerv vezetői
által tett nyilatkozatokat a 15. melléklet, 16. melléklet, valamint a 17. melléklet szerint
tudomásul veszi a Képviselő-testület.
3. Záró rendelkezés
4. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Cibakháza, 2017. május 31.
Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetve: 2017. május 31. napján 14 óra 19 perckor
Török István
jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016.
évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 10/2017. (V. 31.) önkormányzati
rendeletéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez.
(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, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket.
I. A tervezett rendelet valamennyi jelentős hatása, különösen
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a költségvetési rendelet határozza meg a
2016. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a
gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodtunk a
település szociális, kulturális, egészségügyi, köznevelési, sport és a közterület rendezési
feladatairól.
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: a rendelet környezeti és
egészségügyi hatással nem jár.
III. A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelen rendelettervezet jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.
IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: A rendelet megalkotása a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet rendelkezései szerint kötelező feladata a Képviselő-testületnek.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.
Cibakháza, 2017. május 19.
Török István
jegyző
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INDOKOLÁS
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016.
évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 10/2017. (V. 31.) önkormányzati
rendeletéhez
Általános indokolás
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésének a végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletét az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint kötelező megalkotnia.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet hatályát határozza meg. A rendelet hatálya kiterjed Cibakháza Nagyközségi
Önkormányzatra és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési
szervekre.
2- 3. §-hoz
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének a végrehajtását tartalmazza az önkormányzati
rendelet az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján. A költségvetés főösszegét, a
működési célú kiadások előirányzatának teljesítését, a felhalmozási kiadások előirányzatának
teljesítését, a finanszírozási kiadásokat, a működési célú bevételeket, a felhalmozási célú
bevételeket és a finanszírozási bevételeket, valamint a beszámoló részét képező mellékleteket.
4. §-hoz
A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.
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