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2019. évi költségvetéséről szőIiő 1l2019.(II. 5.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

L A törvényi szabályozás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata2llg. évi költségvetési rendeletét a
Közgyűlés módosítja a központi intézkedések, a közgyűlési döntések, az előirányzatok
közötti belső átcsoportosítások, a céltartalékból történő átvezetések módosítása
követkeáében, az állatÁazíariásról szóló 20lI. évi CXCV. törvény 24.§. (4) d) pontja és a
34. §. (1) - (4) bekezdésében foglaltak szeint, figyelemmel az államhéntartás működési
rendjéről szőló 3681201 1. (XII. 31.) Kormany rendelet 42., 43lA. §-ban foglalt előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítás

Az előterjesáés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a rendelet módosítás
indoklását.
A bevételi és a kiadási frőösszeg 50.798.39I e Ft-ra nő, bevételi oldalon az előző évi
maradvány és a finanszírozási tételek beépítése miatt.
Kiadási oldalon a beruhézási kiadások költségvetésben történt meg|elenítése miatt nő a
fóösszeg.
A módosítás miatt az önkormányzat költségvetési bevételi összege 5.607.383 e forinttal,
13.706.127 e Ft-ról 19.313.510 e Ft-ra emelkedik, döntően a felhalmozási bevételek
4.812.575 e Ft értékű növekedése miatt.
A költségvetési kiadások összege 14.498.829 e Ft-ról 50.683.645 e Ft-ra emelkedik, döntően a
beruházási kiadások 32.29I.489 e Ft növekedése miatt.
A kiemelt eIőírányzatokat a rendelet-tervezetben megj elenítették.

A költségvetési rendelet módosítás mellékletei bemutatják az Önkormányzat és az
Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban
és mélységben.

A működési bevételek összege 11.986.825 e Ft, és a működési kiadások - 14.832.036 e Ft -
,egyenlege 2.845.211 e Ft hiány, amelyet a működési maradvány összege ftnanszíroz..
A felhalmozási bevételek, 7.2l4.7I0 e Ft, és a felhalmozási kiadások,35.851.609 Ft
egyenlege 28.636.899 e Ft hiány, amelyet amaradvény 18.639.670 e Ft, és a finanszírozási
tételek 9.885.254 e Ft egyenlegének összege és a támogatási kölcsönök III.975 e Ft
visszatérülése fedez.
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A Közgyűlés elé terjesztett rendelet módosítás, véleményem szerint, megfelel a jogszabáIyi
előírásoknak, valamint tartalmáhan és szerkezetében azoknak megfelelően készült.
Véleményem az e\őterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz abízottsági üléseken, yagy a
Közgyűlésen elfogadott módosításra vonatko ző megáIlapítást.
Javaslom a Kőzgyűlésnek, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletet módosítását az
előterjesztésnek megfelelően, az alabbiak szerint fogadja el:

A2019. évi bevételi-kiadási főösszeg: 50.798.391 e Ft.

- 2019. évi költségvetési bevételek:
- 2019. évi költségvetési kiadások:
-2019. évi hiány:
- finanszírozási bevétel és maradvány:
- finanszírozási kiadások:
- finanszírozási tételek többlete:

19.313.510 e Ft,
50.683.645 e Ft,
31.370.135 e Ft,
31.484.881 e Ft,

114.746 eFt,
31.370.135 e Ft,

Kaposvár, 2019. április 16.

Dr. Cseke Lászliő
kamarai tag könywizsgáló

engedélyszám: 001430.
KM-000176.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
könyvvizsgáló

Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.

Adószám: 5t t gOSt a-g-3+

_)


