S á s k a község Önkormányzat
Képviselő-testületének
…./2015.(……) önkormányzati rendelete
az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
.../2014.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
(t e r v e z e t )

Sáska község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Sáska község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat
2014. évi
költségvetéséről szóló 1/2014.(II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban
rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. §(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014.
évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 39.036 ezer forintban állapítja meg az
alábbiak szerint:
a) költségvetési bevételek
39.036 ezer Ft.
b) költségvetési kiadások
39.036ezer Ft.
(2) A rendelet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek.
„(4)Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként :
1) Működési kiadások:
24.818 ezer Ft
a) Személyi juttatás
7.110 ezer Ft
b) Munkaadót terhelő járulék és szociális hj-i adó
1.866 ezer Ft
c) Dologi kiadás
8.426 ezer Ft
d) Egyéb működési kiadás
3.159 ezer Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatása
4.257 ezer Ft
2) Felhalmozási kiadások
a) Beruházási kiadások
b)Felújítási kiadások

13.218 ezer Ft
13.218 ezer Ft
0 ezer Ft

3) Pénzforgalom nélküli kiadások
a) Tartalékok

1 000 ezer Ft
1.000 ezer Ft
2.§

A rendelet 1-6. mellékletei helyébe jelen rendelet 1-6. mellékleti lépnek.
3.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kovács Nándor
polgármester
A rendelet kihirdetve:
Monostorapáti, 2015………….
T a k á c s Lászlóné
jegyző

T a k á c s Lászlóné
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
Sáska
község Önkormányzata Képviselő-testülete
……/2014.(………..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.15.)önkormányzati rendelet
módosításához
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes
hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a jogszabály változás előzetes
következményeit.
A Tv. 17. § /2/ bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők
vizsgálata szükséges:
Társadalmi-gazdasági hatása:
A tervezetnek közvetlen társadalmi hatása nincs. Közvetett hatása jelentős, az önkormányzat
által ellátott feladatok, jelentős hatást gyakorolnak a település életére. Az önkormányzatnak
sikerült a település működőképességét biztosítani, a kötelező feladatokat megfelelő szinten
ellátni.
Az önkormányzati feladatok ellátásához biztosított források biztosították az önkormányzati
feladatok ellátását.
Környezeti, egészségi körülmények:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt
hatásai nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A tervezetben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
-

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (3) bekezdései, az
ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. Rendelet, valamint a
Képviselőtestület a 2/2014.(II.15.) rendelete előírta, hogy a költségvetés módosítását
legalább negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló
elkészítésének határidejéig december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési
rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
A rendelet módosításának elmaradása mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet
valósítana meg, és szankcióként – egyebek mellett – az állami költségvetési támogatás
felfüggesztését eredményezhetné.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz
képest többlet személyi feltételt, forrást és szervezeti változást nem igényel.
Monostorapáti,2015. január 22.
Takács Lászlóné
jegyző

INDOKOLÁS
Sáska község Önkormányzatának
2014. évi költségvetésének módosításához
1.§-2.§-ig
A bevételek és kiadások módosítását szabályozza.
3. §.
Rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

