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KAPOSVÁR MEGYEI JoGÚ vÁnos ÖNxonvrÁNyz,q.ra

2017, óvi költségvetésóről szőlő 112017.(II.6.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

I. A törvényi szabályozás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata2017. évi költségvetési rendeletét a
Közgyűlés módosítja a központi intézkedések, a közgyűlési döntések, az előírányzatok
közötti belső átcsoportosítások követkeáében, az áIlafi,Í;raztartásról szóló 20Il. évi CXCV.
törvény 24.§. (4) d) pontja és a34. §. (1) - (4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel
azáIlanÁááartás működési rendjéről szóló 36812011. (XII. 31.) Kormtíny rendelet 42.,43lA.
§-ban foglalt előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítás

Az előterjesáés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a rendelet módosítás
indoklását.
A módosítás miatt az önkormányzat bevételi és kiadási foösszege 684.585 e forinttal,
65.4I7.3l2 e Ft-ról 66.1019.897 eFt-ra emelkedik.
A kiemelt előirényzatokat a rendelet-tervezetben megjelenítették.

A költségvetési rendelet módosítás mellókletei bemutatják az Önkormányzat és az
Önkormrányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási e!őfuányzatait az előírt tagolásban
és mélységben.
Arendelet-tervezettarta|mazzaazengedélyezettlétszámkereteketis.
A működési bevételek összege I1.74L495 e Ft, és a működési kiadások - 13.853.073
egyenlege 2.111.578 e Ft hiány, amelyet a maradvány ftnanszítoz..
A felhalmozási bevételek,19,244.773 e Ft, és a -kiadások,37.635.164 egyenlege 18.390.391
e Ft hiány, amelyet a belftrldi értékpapírok bevétele fedez.
A módosításokat követően a költségvetési bevételek összege 3I.366.483 e Ft, a költségvetési
kiadások összege 5I.488.237, az egyenleg2}.I2l.754 e Ft hirány.

A finanszírozási bevételek értéke 34.735.414 e Ft, a finanszírozási kiadások értéke
14.613.660 e Ft. Az egyenleg 20.12I.754 e Ft többlet, megegyezik a költségvetési bevételek
és kiadások ezer forintban megadott egyenlegével

A Közg;rűlés elé terjesztett rendelet módosítás, véleményem szerint, megfelel a jogszabályi
előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében azoknak megfelelően készült.
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Véleményem az előterjesztés alapjan készült, és nem tartalmaz a
Közryűlésen elfogadott módosításra vonatko ző megállapítást.
Javaslom a Kőzgyűlésne\ hogy a 2017. évi költségvetési
e lőterj e sztésnek me gfelelően, az alábbíak szerint fo gadj a e l :

A2017. évi bevételi-kiadási főösszeg: 66.101.897 e Ft.

' - 20t7. évi költségvetési bevételek:
- 2017. évi költségvetési kiadások:
-2017. évi hiány:
- finanszírozási bevétel:
- finanszírozási kiadások:
- finanszírozási tételek többlete:

Kaposvár, 2017. november29.
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