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2020. évi költségvetéséről sző|ő ll2020.(II. 11.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

I. A törvényi szabályozás

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkorm ányzata2020. évi költségvetési rendeletét a
Közgyűlés módosítja a veszélyhelyzetben érvényes felhatalmazás alapjan a2020. évi
központi intézkedések, az előirányzatok közötti belső átcsoportosítások követkeáében, az
aIlanűáúartásról szóló 201í. évi CXCV. törvény 24. §. (4) d) pontja és a34. §. (1) - (4)
bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az állanűáúartás működési rendjéről szóló
36812011. (XII. 31.) Kormany rendelet 42.,43lA. §-ban foglalt előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítás

A költségvetés főösszege 35.475.272 e Ft-ról 37.360.102 e Ft-ra nő a működési költségvetési
bevételek 1.605.580 e Ft, valamint a felhalmozási bevételek 100.801 e Ft, valamint a
ftnanszírozási bevételek 178.449 e Ft növekedésének együttes hatásaként, bevételi oldalon,
kiadási oldalon a működési kiadások 707.036 e Ft növekedése és a felhalmozási kiadások
1.177.794 e Ft növekedése 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 17.045.971 e Ft-ról
18.752.352 e Ft-ra emelkedik.
A költségvetési kiadások összege 35.353.149. e Ft-ról 37 .237 .979 e Ft-ra nő.
A kiemelt előirányzatokat a rendelet-tervezetben megjelenítették.

+ költségvetési rendelet módosítás mellékletei bemutatják az Önkormányzat és az
Onkormrányzat költségvetósi szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban
és mélységben.
A költségvetési hiány 18.485.627 e Ft, amelyet a saját ftnanszirozási forrás azalehbiakszerint
fedez.
A bruttó saját finanszírozási forrás 18.607.750 eFt - 122.123 eFt: 18.485.627 eFt.

Az előterjesáett rendelet módosítás, véleményem szerint, megfelel a jogszabaIyi
előírásoknak, valamint tartaImában és szerkezetében azoknakmegfelelően késnilt.
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Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz utólag elfogadott módosításrr
vonatkozó megállapítást.
Javaslom a Közgtűlésnek, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletet módosítását a;

előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

A2020. óvi bevételi-kiadási főösszeg: 37.760.102 eFt.

- 2020. évi költségvetési bevételek:
- 2020. évi költségvetési kiadások:
- 2020. évi hiány :

- finanszírozási bevétel és maradvány:
- finanszírozási kiadások:
- finanszírozási tételek többlete:

18.752.352 e Ft,
37.237.979 eEt,
18.485.627 eEt,
18.607.750 e Ft,

122.123 eFt,
18.485.627 eEt,

Kaposvár, 2021. 02.22.

Dr. Cseke László
kamarai ta g könyw usgá|ő

engedélyszám: 001430.
KM-000176.

DB. csEKE LÁ§zLó
könyvvizsgáló

Erigedély szám: 001{30
7400 l(uposviir, Kazincay F. u. 86.

AdósrÉrrt: 51 1 00518-}§4


