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11.) önkormányzati

módosításáról

I.

rendeletének

A törvényi szabályozás

Kaposvár Meryei Jogú Város Önkormányzata2l2l. évi költségvetési rendeletét a
Közgyűlés módosítja a veszélyhelyzetben érvényesfe|hatalmazás alapján a212a. évi

központi intézkedések,az előirányzatokközötti
belső átcsoportosítások következtében, az
áIlanÁáztartásról szóló 20lI. évi CXCV. törvény 24.§. (4) d) pontja és a34. §. (1) - (4)
bekezdésébenfoglaltak szerint, figyelemmel az állatÁántartás működési rendjéről szóló
36812011. (XI. 3 1.) Kormány rendelet 42., 43lA. §-ban foglalt előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítás
A költségvetési főösszeg 35.202.232 e Ft-ról 35.475.272 e Ft-ra nő a működési költségvetési
bevételek 35.249 e Ft, valamint a felhalmozási bevételek 237.791 e Ft növekedésének
együttes hatásaként, bevételi oldalon, kiadási oldalon a múködési kiadások 29.779 e Ft
növekedése és a felhalmozási kiadások 555.343 e Ft csökkenése miatt. A rendelet
módosításban megjelennek a kiadási oldalon a költségvetési módosítások jogcímenként.
A finanszírozási bevételekben és kiadásokban nincs változás.

A

módosítás miatt az önkormányzat költségvetési bevételi összege 16.772.931
17.045.97l e Ft-ra emelkedik.
A költségvetési kiadások összege 35.202.232 e Ft-ról 35.475.272 e Ft-ra nő.
A kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezetben megjelenítették.

e

Ft-ról

A

költségvetési rendelet módosítás mellékletei bemutatjak az Önkormányzat és az
Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előírányzatait az előírt tagolásban
és mélységben.

A költségvetési hiany 18.307.178

e Ft, amelyet a saját ftnanszírozási fonás azalabbiak szerint
fedez. (A bruttó saját f,rnanszírozási forrás 18.307 .178 e Ft + l22.I23 e Ft : 18.429.301 e Ft.)

A működési bevételek összege 12.224.704

e Ft, és a működési kiadások

-

14.883.404 e Ft ftnanszíroz.
A felhalmozási bevételek, 4.82I.267 e Ft, és a felhalmozási kiadások, 20.469.745 e Ft
egyenlege 15.648.478 e Ft hiány, amelyet aszabad saját finanszirozásí forrás 18.429.30I e
Ft - 2.658.700 e Ft -l22.I23 e Ft finarrszírozási kiadás: 15.683.478 e Ft összege fedez.
,egyenlege 2.658.700 e Ft hiány, amelyet a belső források összege

2

Az

előterjesztett rendelet módosítás, véleményem szerint, megfelel a jogszabályi
előírásoknak, valamint tartalmáhan és szerkezetében azoknak megfelelően készült.
Véleményemaz előterjesztés alapjém készült, és nem tartalmaz utólag elfogadott módosításra
vonatkozó megállapítást.
Javaslom a Közryűlésnek, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletet módosítását az
előterjesztésnek megfelelően, az a|ábbiak szerint fogadja el:

A2020. évi bevételi-kiadási főösszeg: 35.475.272 eFt.
- 2020. évi költségvetési
- 2020. évi költségvetési

bevételek:
kiadások:

-2020. évi hiány :
- finanszírozási bevétel és maradvány:
_ finanszírozási kiadások:
- finanszírozási tételek többlete:

Kaposvár, 2020. IL 23.
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