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Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 7/2020. (II. 18.) 
számú költségvetési határozatának 5. számú módosításáról 

 
A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi módosított költségvetése mind a bevételek, 

mind a kiadások esetében 3.494e Ft-ban került elfogadásra.  

 

A 2/2020. (XI.23.) határozatban a Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzatának Elnöke döntött arról, hogy a tervezett kirándulásokat és rendezvényeket 

jövő évre halasztják, a fel nem használt 2019. évi feladatalapú támogatásból 456e Ft-ot, 

továbbá a 2020. évi feladatalapú támogatásból 216e Ft-ot egyéb informatikai eszközök és 

szoftverek beszerzésére használják fel a rendkívüli helyzetre való tekintettel, mivel a 2019. 

évi feladatalapú támogatás végső felhasználási ideje 2020. december 31. Az informatikai 

eszközök beszerzése megtörtént, a számla végösszege: 659.511,- Ft, ezért 202e Ft 

átcsoportosításra került a 2020. évi feladatalapú támogatás terhére. 

A 19/2020. (II.19.) számú határozatban kapott felhatalmazás alapján rendelkező levéllel az 

előző ülés óta az alábbi döntések születtek: 

1. 2020. október hónapban 10e Ft átcsoportosítása a működési támogatás, üzemeltetési 

anyagok beszerzése előirányzatra, kiküldetések előirányzat terhére, 

2. 2020. november hónapban 1e Ft felhasználása (kerekítésből adódó) a 2019. évi 

feladatalapú támogatás, informatikai eszközök, beszerzése, létesítése előirányzat 

terhére. 

3. 2021. január hónapban 30e Ft felhasználása, Pávics György tanár, költő és zeneszerző, 

dalainak feldolgozása és lemezre való rögzítése céljából 2021. január hónapban a 

2020. évi feladatalapú támogatás, egyéb szolgáltatások terhére. A forrás rendelkezésre 

állt, előirányzat változás nem történt. 

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat egyéb működési bevétele 1e Ft-tal nőtt a NAV felé 

fizetendő adóterhek ezer forintra történő kerekítési különbözetéből adódik. Ugyanezen 

összeggel a kiadási előirányzaton belül az egyéb dologi kiadások összege emelkedik 

Ezzel a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 3.495e Ft-ra 

módosul az 1. számú melléklet szerinti bontásban.  

 

Kaposvár, 2021. január 31. 

            Kovács Márk 
                                      elnök 

 



HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

1. Kaposvár Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 

képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 28/2020. 

(VI.23.), 27/2020.(VI.23.), 36/2020. (IX.15.) és 3/2020. (XI.23.) számú határozatokkal 

módosított 7/2020. (II. 18.) számú költségvetési határozatának módosításáról szóló 

előterjesztést és úgy határozott, hogy tárgyévi bevételeit és kiadásait 3.495e Ft-ra 

módosítja a 1. számú melléklet szerinti bontásban. 
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