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2021. évi költségvetési rendeletének terv ezetér ől

Az áIlanháztartásről szőlő 20t1. évi CXCV. Br. 24. §. (2) - (3) - (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, a Jegrző táltal törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési
rendelet-tervezetet a Polgármester a törvényben meghatározott határidőben a Közgyűlés elé
terjesztette.
Az előterjesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 202I. évi
önkormanyzati költségvetési tervezés jogszabályi alapjaít, és ezek hatását a költségvetésre.

A 2021. évi költségvetési tervezés j ogszabályi környezete

- az áIlanÁáúartásról szóló 2011. évi CXCV törvény,
- azallamháúartás végrehajtásáravonatkozó 36812011.(XII.31.) Kormányrendelet,
- a Magyarorczág gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény és a

végrehaj tására vonatko ző 3 53 l20I 1 . (XII. 3 0. Kormanyrendelet,
- az állanűé.ztartás számvitelére vonatkoző 4l20l3.(I.1 1.) Kormányrendelet,
- 68l20l3.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, allanűáúartási

szakfe l adatok é s szakág azatok o súály o zási rendj érő1,
- a 2011. évi CL)OC(IX. törvény Magyarországhelyi önkormanyzatairőI,
- a Magyarország202l. évi központi költségvetésének megalapozásáról szőlő 2020. éví

LXXU. törvény,
- a Magyarország2l2l. évi központi költségvetéséről szőlő 2020. évi XC. törvény,
- a 63912020.6II.20.) Korm. rendelet a korona-vírus világjárvány nemzetgazdaságot

érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről

A 202l. évi költségvetési rendelet-tewezet elkészítése során figyelembe vették az
állanhazíartási törvény 3.§. - 6/C. §-ban és a23 - 24. §-ban, valamint az államhá^artásról
szóló törvény végrehajtásáról szőlő 36812011. XII.31.) Korm. rendelet 24. §. -29. §.
szakaszaib an fo glaltakat.
Figyelembe vették a stabilitásról szóló 20II. évi CXCIV. tv. 10. §. - 10/E. §. szakaszaiban
megfogalmazott rendelkezéseket is. valamint a működési hiány terveáetőségét tiltó, a
Magyarországhelyi önkormányzatairől szőIő 2011. évi CLX)O(IX. tv. 111. §. (4) bekezdését,
valamint a II2. §. (1) - (3) bekezdésében a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket.
Az állatűáztartástőI szőIő 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2)bekezdésének a) és b) pontja szerint
elktilOntilnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési
kiadásai, valamint a helyi önkormrányzat álta| iranyított költségvetési szervek (íde érve az
önkormányzatihivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.
Az áIlanűáztartási törvény 6. §. (3) bekezdése b) pontja kiilön nevesíti a közhatalmi
bevételeket - ezek különösen az adők, illetékek, járulékok, hozzájáruIások, bírságok, díjak, és
más fizetési kötelezettségek.

A Közgyűlés a költségvetési rendelet-tervezet benyújtását megelőzően meghozta azokat a
saját hatáskörébe tartoző döntéseket, amelyek a költségvetési rendeletet megalapozzék. A
költségvetési e gyeztetéseket az intézményekkel lefoly,tatták.
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A kiemelt előírényzatokat a rendelet-tervezetben megj elenítették.
Az előterjesztők részletesen meghatározták a 202I. évi költségvetés végrehajtási szabályaít,
ezek között a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket és
feladatokat.
A költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatait a kötelező és az önként
vállalt feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei bemutatjak az Önkormányzat és költségvetési
szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban és mélységben.
Arendelet-tervezettartalmazzaazengedéIyezettlétszánkereteketis.

A több óves kihatással járó kötelezettségeket az e|őteqesztés 12. sz. mellékletében vették
száltba. A közvetett támogatásokat az előterjesztés 3. sz. kimutatása tarta\mazza.

A202I. évi önkormányzati bevételi és kiadási fiíösszeget 12.101.694 e Ft értékbenhatároúák
meg az előterjesáők.
A költségvetési bevételi főösszeg terv adata 12.101.694 e Ft, a költségvetési kiadási fióösszeg
12.101.694 Ft. A költségvetési hiany 0 Ft..
Finanszírozási bevételeket és kiadásokat nem terveztek, azok a 2020. évi költségvetési
rendelet elfogadása után kerülnek a2021. évi költségvetésbe.

A működési költségvetési bevételek összegét II.293.523 e forintban, a működési
költségvetés kiadási összegét 10.158.656 e forintban terveúék. A tervezett működési többlet
LI34.867 e. Ft. A felhalmozási bevételek értéke 808.171 e forint, a felhalmozási kiadások
összege 1.943.038 e forint. A felhalmozási tételek egyenlege 1.134.867 e forint hiány. A
felhalmozási hianyt, a költségvetést tekintve, kiegyenlíti a működési tételek egyenlege.
A költségvetésben összesen 761.008 e Ft tartalékot terveáek. (10. sz. melléklet)
A tartalék nagyságrendje - véleményem szerint -, megfelelő mozgásteret biáosít a202l. évi
pro gramok v é gt ehajtásáho z.

A Közgyűlés elé terjesztett rendelet-tervezet - véleményem szerint -, megfelel a jogszabályi
előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült. Az
előterjesztés és a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és számszaki mellékletei átláthatók,
és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.
Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz abizottsági üléseken, yagy a
Közryűlésen elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.
Javaslom a Közgyűlésne§ hogy a 202I. évi költségvetési rendeletet az előterjesáésnek
megfelelően, az a|ábbiak szerint fogadja el:

A2021. évitewezett bevételi és kiadási főösszeg 12.101.694 eFt.

- 2021. évi költségvetési bevételek 12.101.694 eFt,
- finanszírozási bevételek 0 Fto
-2021. évi költségvetési kiadások: 12.101.694 eFt,
- 202l,. évi költségvetés egyenlege: 0 Fto
- finanszírozási kiadások: 0 Ft
- finanszírozás eryenlege: 0 Ft,
- létszámkeret: 939 íő

a
J



Kaposvár, 2021.01.27.
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