Marcali Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Tel.: 85/501-000

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020. (.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Marcali Város Önkormányzatának 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. §
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019.(II.22.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében
a „63.038 ezer Ft” szövegrész helyébe a „0 ezer Ft” szöveg lép.
2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László
polgármester

Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (II. 22.)
önkormányzati rendelete módosításáról szóló
/2020. (.) önkormányzati rendeletének

INDOKOLÁSA

A Képviselő-testület a 7/2019. (II.22.) rendeletének módosítását szükségessé tette az, hogy a rendelet 11.
mellékletének 2. sorában, és a rendelet 6.§ (1) bekezdésben szereplő összeg eltért egymástól.

M a r c a l i , 2020. 03.16.
Dr. Sütő László
polgármester

Rendelet-tervezet címe:

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
Marcali Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési hatás:

A módosítással a tervezetthez képest a
ténylegesen megvalósult gazdasági
események átvezetésére kerül sor

A Rendelet tervezet biztosítja a 2019. évi
költségvetési rendelet tartalmazta
előirányzatoknak a teljesség és
folytonosság elvének megfelelő
rendezettségét.

Környezeti, egészségi
következmények:

Adminisztratív
terheket
befolyásoló hatás:
Olyan
előírásokat
tartalmaz,
amelyek feltétlenül
szükségesek, az
adminisztrációs
terhek nem
növekednek.

Egyéb hatás:

ARendelet-tervezetben
Nincs.
foglaltaknak a
jelenlegi
helyzethez
viszonyított
számottevő
környezeti és
egészségi
következményei,
eltérései nincsenek.
A rendelet megalkotásának szükségessége, megalkotása elmaradásának várható következményei:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény
34. § (1)-(5) bekezdésben foglaltak teszik indokolttá.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: Rendelkezésre állnak
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak. Rendelkezésre állnak.

