Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.
01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján,
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:
1. §
(1) Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
szóló 2/2018. (III. 01.). önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 3. § (1)
bekezdése az alábbira változik:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyévi
módosított költségvetési bevételét 1 358 671 690 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) közhatalmi bevétel
ac) működési bevételek
ad) működési célú átvett pénzeszközök
b) felhalmozási bevétel
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
bb) felhalmozási bevételek
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
c) Finanszírozási bevételek
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása
melyből
a) működési költségvetési kiadás:
aa) személyi juttatások
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
ac) dologi kiadások
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) egyéb működési célú kiadások
af) általános céltartalék
b) felhalmozási költségvetési kiadásait
ba) beruházások
bb) felújítások
bc) egyéb felhalmozási kiadások
(3) A költségvetés hiánya összesen
a) működési költségvetés hiánya
b) felhalmozási költségvetés hiánya
(4) A finanszírozási műveletek kiadásait
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását
állapítja meg.”

636 295 355 Ft
469 236 414 Ft
103 590 000 Ft
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16 643 218 Ft
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1 358 671 690 Ft
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(8)
(9)
(10)

A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
A rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
A rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
A rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
A rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
A rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
A rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép.
2. § Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.
Cibakháza, 2018. szeptember 26.

Hegyes Zoltán
polgármester

Török István
jegyző

Kihirdetve: 2018. szeptember 27.
Török István
jegyző
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TÁJÉKOZTATÓ
AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről
szóló 2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításához
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 hatása: a költségvetési rendelet módosításának közvetlen
társadalmi, gazdasági hatása nincs.
2. Költségvetési hatása: A rendelet módosításának költségvetési hatása van.
II. A tervezett rendelet környezeti, egészségügyi következményei: a rendelet környezeti és
egészségügyi hatással nem jár.
III. A tervezett rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a rendelet
módosításának adminisztratív terhet befolyásoló hatása van.
IV. A tervezett rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei: a rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény szerint előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként kötelező.
V. A tervezett rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi
feltételek: a személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.
Cibakháza, 2018. szeptember 9.
Török István
jegyző
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INDOKOLÁS
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi költségvetéséről
szóló 2/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelet 2. számú módosításához
Általános indokolás
Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet módosítás az önkormányzat működési bevételeit és a működési kiadásait határozza
meg. Az önkormányzati költségvetési rendelet mellékleteit módosítja.
2. §-hoz
A rendelet hatályba léptető rendelkezését tartalmazza.
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