Bögöt község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2018. (11.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Bögöt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés t) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I .*
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (11.13.) önkormányzati rendele
te
1. . helyébe a következő rendelkezés lép:
(1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetése
a) költségvetési működési bevételeit
b) költségvetési működési kiadásait
c) működési egyenlegét
d) költségvetési felhalmozási bevételeit
e) költségvetési felhalmozási kiadásait
f) felhalmozási egyenlegét
g) finanszírozási bevételeit
h) finanszírozási kiadásait
1) költségvetési bevételeit
j) költségvetési kiadásait
állapítja meg.

48.572.639
52.559.402
-3.986.763
88.489.345
97.930.110
-9.440.765
14.943.934
1.516.406
152.005.918
152.005.918

Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban,
Ft-ban

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányá
t
3.986.763 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évi költségvetési maradvány igénybevételé
vel
fedez.
(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés D pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányá
t
9.440.765 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradvány
igénybevételével finanszíroz.
(4) A képviselő-testület a (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összeg
ét
1.516.406 Ft-ban állapítja meg, melyet maradvány igénybevételével finanszíroz.”
2.
Bögöt Község Önlwrmányzata Képviselő-testületének 2/2017. (11.13.) önkormányzati rendele
te
3. helyébe a következő rendelkezés lép:
.

„A müködési bevételek összegét 48.572.639 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összeg
ét
88.489.345 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 14.943.934. Ft-ban állapítja meg.”

Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (11.13.) önkormányzati rendele
te
5. . (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat
előirányzataiból:

a)
b)
c)
d)
e)
1)

2017.

évi

52.559.402

személyi juttatások
munkáltatót terhelő járulékok
dologi kiadások
ellátottak juttatásai
egyéb működési kiadások
működési általános tartalék

Ft

működési

költségvetési

10.139.947
2.266.354
34.095.173
1.421.400
264.190
4.372.338

kiadási

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft.”

4.
Bögöt Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2017. (II.
rendelete 6. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormánwat
előirányzataiból

2017.

évi

a) beruházások előirányzata:
b) felújítások előirányzata:

97.473.210

Ft

felhalmozási

13.) önkormányzati

költségvetési

kiadási

88.489.345 Ft,
9.064.432 Ft.”

Bögöt Község Önkormányzata Képviselö-testületének 2/20 17. (11.13.) önkormányzati rendelete
1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei, a 8-11. mellékletei helyébe e rendelet
6-9.
mellékletei lépnek.

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatálybalépését
kővető napon hatályát veszti.
Bögöt, 2018. február 12.

/: Farkas László :/
polgármester

/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes főjegyző

Kihirdetve: Bögöt, 2018. február 1

/: Dr. Szib\(aléria :/
címzetes főjeyző
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Általános indokolás

Bögöt község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztanásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 34. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja a 2017. évi
költségvetési rendeletét.
A költségvetés módosítását a 2017. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő
testületi döntések, kapott állami támogatások indokolják.
Részletes indokolás
Az I

‚

az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.

A 2. az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását
határozza meg.
A 3.*-a az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását
tükrözi.
A 4.-a az önkormányzat felhalmozási kiadásainak
megoszlását tükrözi.

kiemelt előirányzatok szerinti

Az 5. e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 6.* a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Sáwár, 2018. február 12.

1: Dr. Szijártó Valéria :1
címzetes föjegyzö
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Hatásvizsgálat
Bögöt község Onkormányzata
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (11.13.) rendelet módosításáho
z
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. gazdasági, költsé2vetési hatások:
A kökségvetési rendelet módosítása indokolt a 2017. évi gazdálkodási
folyamatok,
meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.
A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetési fóösszeghez
képest
13.755.771 Ft növekedést eredményez.
2. KörnvezctL egészségi hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltakriak a jetenlegi 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
keletkeztet.
4. A rendelet mealkotásának szüksé2esséze. a joKalkotás elmaradásána
k várható
következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvén
y 34.
(1)
bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási
igény okán vált
szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvén
y, valamint a
végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A ioaszabálv alkalmazásához szükséQes személyi. szervezeti,
tár2yi és pénzüayi
feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az Új rendelet alkalmazása ajelenlegi
szabályozáshoz
képest többlet személyi feltételt nem igényel.

Sárvár, 201 8.február 12.

/: Dr. Szijártó Valéria :/
címzetes föjegyző
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