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2015. évi költségvetéséről sző|ő 1,120'1,5.(I. 29.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.

I. A költségvetósi rendelet módosítása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata2015. évi köttségvetési rendeletét a
Közgyűlés módosítja a2015. évi december havi módosítás óta bekövetkezett központi
intézkedések, a közgyűlési döntések, azintézmények saját hatásköní átcsoportosításainak
következtében, az áIlan,haztartásról szóló 20lI. évi CXCV. törvény 34. §. (4)bekezdésében
foglaltak szerint, figyelemmel az áIlamhaztartás működési rendjéről szőlő 3681201 1. (XII.
31.) Kormány rendelet 42., 43lA, §-aiban foglalt előírásaira.

A20l5. évi költségvetési rendelet módosításánaktewezete szerint az önkormányzat
összesített bevételi és kiadási főösszege 464.364 e Ft-tal kisebb a módosított előirényzathoz
képest. A módosított főösszeg 17.539.098 e Ft.
A működési bevételek (maradvánnyal együtt, támogatási kölcsönök visszatérülésével) -
13.166.684 e Ft -, és a működési kiadások- 12.682.467 e Ft - egyenlege 484467 e Ft többlet.
A működési bevételek maradvány nélküli új előirányzata II.077 .575 e Ft, amelyben a
működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése még nincs benne.
A költségvetési foösszeg a felhalmozási bevételek és kiadások csökkenése miatt kevesebb az
előző módosításnál.
Az előterj esztés hitelfelvétellel nem számol.
A 118,763 e Ft finanszírozási bevétel az államhéatartáson belüli megelőlegezések összegét, a
94.564 e Ft a 2014. évi megelőlegezés visszaftzetését jelenti.
A költségvetési rendelet tervezet elfogadását megelőzőhatározatokpénzngyí hatása a rendelet
tervezetben fi gyelembe vételre került.
A szöveges előterjesztés részletesen ismerteti a bevételek és a kiadások jogcímeit,
A módosításokat a rendelet-tetvezet mellékletein átvezették. A rendelet tervezet részletesen
tartalmazza az előirányzat-módosításokat és az előirányzat átcsoportosításokat.

Véleményem szerint a rendelet tervezet megfelel a jogszabályok által előírt, kötelező
tartalmi és formai követelményeknek.

Összegezve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési
rendelet módosításának tervezete mind a szöveges előterjesztést, mind a mellékletek és



kimutatások számszaki megjelenítését tekintve alaki és tartalmi szempontból megfelel
törvényi előírásoknak és az átláthatósági követelményeknek.

Véleményem az irásos előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken,
vagy a Közgyűlésen elhangzó módosításra vonatkozó véleményt.

Fentiek alapján javaslom aKőzgyűlésnek, hogy az Önkormányzat2015, évi költségvetési
rendeletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

- költségvetési bevétel
- költségvetési kiadás:
- költségvetési egyenleg:
- maradvány:
- finanszírozási bevétel:
- finanszírozási kiadás:
- finanszírozási tételek egyenlege

14.975.588 e Ft,
17.442.534 eEt,,

- 2.466.946 e Ft,
2.444.747 eFt,

118.763 e Ft
96.564 e Ft,

2.466.946 eBt.

Az Önkormányzat2015. évi módosított bevételi-kiadási főösszege 17.539.018 e Ft.

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi
előírásoknak.

Javaslom aKőzgyű|ésnek az előterjesaés szerint fogadja el a rendelet módosítását.

Kaposvár, 2016. február 16.
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