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2017. évi költségvetéséről sző|ő 1l2017.(II. 6.) önkormányzati

rendeletének

módosításáról.

I.

A költségvetési rendelet módosítása

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkorm ányzata 2017 . évi költségvetési rendeletét a
Közgyűlés módosítja a2016. évi zárszámadás költségvetést érintő tételeinek, a2017. évi
költségvetéstjóváhagyása óta hozott döntéseknek, a központi intézkedéseknek és a céltartalék
egyes tetvezett előirányzatainak az átvezetése következtében, az á|lamháztartásről szőlő
20II. évi CXCV. törvény 34. §. (4) bekezdésébenfoglaltak szerint, figyelemmel az
államháztartás működési rendjéről szóló 36812011. (XII. 31.) Kormány rendelet 42.,43lA. §aiban fo glalt előírásaira.

A2017. évi költségvetési rendelet módosításának tervezete szerint az önkormányzat
összesített bevételi és kiadási főösszege 34.937 .708 e Ft-tal több az eredeti előirányzathoz
képest. A módosított foösszeg 62.739.645 eFt.
A növekedés alapvetően az előző évi maradvány 14.935.4I4 e Ft költségvetésbe emelésével,
valamint a finanszírozási bevételek (értékpapírokbeváltása) 19.300.000 e Ft pénzforgalmi
bevételénekfigyelembevétele miatt következett be.
A működési bevételek - 10,392.868 e Ft -, és a működési kiadások - 12.145.849 e Ft egyenlege I,752.98I e Ft hiány, amelyet amaradvány fedez.
A felhalmozási bevételek 18.081 ,948 e Ft értékeés a felhalmozási kiadások 36.480.136 e Ft
különbsége 18.398.890 e Ft hiány, amelyet az értékpapírokbeváltásának 19.300.000 e Ft
összege fedez.
Az előterj esztés hitelfelvétellel nem számol.
A szöveges előterjesztés részletesen ismerteti a bevételek és a kiadások jogcímeit.
A módosításokat a rendelet-tewezet mellékletein átvezették. A rendelet tervezet részletesen
tartalmazza az előirányzat-módosításokat és az előírányzat átcsoporlosításokat.
Véleményemszerint a rendelet tetvezet megfelel a jogszabáIyok által előírt, kötelező
tartalmi és formai követe lményeknek.

Összegezve: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési
rendelet módosításának tervezete mind a szöveges előterjesztést, mind a mellékletek és
kimutatások számszaki megjelenítéséttekintve alaki és tartalmi szempontból megfelel a
törvényi előírásoknak és az átláthatósági követelményeknek.

Véleményem az írásos előterjesztés alapján készült, és nem íartalmaz abizottsági üléseken,
vagy a Közgyűlésen elhangzó módosításra vonatkoző véleményt.

Fentiek alapjánjavaslom aKőzgyű|ésnek, hogy az Önkormányzat2017. évi költségvetési
rendeletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően, az a|ábbiak szerint fogadja el:
28.504.23L eBt,
48.625.985 e Ft,

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

-20.12t.754
14.935.4'1,4

e

Ft,

eFt,

5.186.340 e Ft,
19.300.000 e Ft
14.113.660 e Ft,
5.186.340 e Ft.
956 fő.

Az Önkormányzat2017. évi módosított bevételi-kiadási főösszege 62.739.645 eFt.

A

benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel

a

hivatkozott jogszabályi

előírásoknak.

Javaslom aKözgyűlésnek az előterjesztés szerint fogadja el a rendelet módosítását.

Kaposvár, 2017. ápril.is 22.

kamarai tag könlwizsgálő
engedélyszám: 001430., KM-000 1 76.
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