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módosí tásáról

I. A törvé nyi szabályozás

Kaposvár Megyei Jogú  Város Önkormányzata2l2l. é vi köttsé gveté si rendeleté t a
Közgyűlé s módosí tja a veszé lyhelyzetben é rvé nyes felhatalmazás alapján a202l. é vi
központi inté zkedé sek, az előirányzatok közötti belső átcsoportosí tások, a2020. é vi
zé rszé tmadásban megállapí tott maradvány költsé gveté sbe emelé se követkeáé ben, az
áIlaí nházlartásról szóló 20II. é vi CXCV. törvé ny 24.§. (4) d) pontja é s a34. §. (1) - (4)
bekezdé sé ben foglaltak szerint, figyelemmel az áIlanhántartás működé si rendjé ről szóló
36812011. (XII. 31.) Kormtí ny rendelet 42.,43lA. §-ban foglalt előí rásaira.

II. A költsé gvetósi rendelet módosí tás

A bevé telek 12.101.694 e Ft főösszege 27.097.860 e Ft-ra nő az előző é ví  maradvé ny
7.877.567 e Ft, valamint az é rté kpapí rok tervezett, 6.200.000 e Ft beváltása következté ben.
kiadási oldalon a felhalmozási kiadások é s a működé si kiadások ftnartszí tozására fordí tott
ftnanszí rozási bevé telek miatt nő a kiadási főösszeg 27 .097.860 e Ft-ra.
A rendelet módosí tásban megjelennek a kiadási oldalon a költsé gveté si módosí tások
jogcí menké nt.
A finanszí rozási bevé telek tervezett ú j előiranyzata 14.077 .567 eFt.
A finanszí rozási kiadások tervezett ú j előirrányzata I83.941 e Ft.

A módosí tás miatt az önkormányzat költsé gveté si bevé teli összege 12.10I.694 e Ft-ról
13.020.293 e Ft-ra emelkedik.
A költsé gveté si kiadások összege I2.10I.694. e Ft-ról 26.913.9I9 e Ft-ra nő.
A kiemelt előí rány zatokat a rendelet-tervezetben megj elení tetté k.

A költsé gveté si rendelet módosí tás mellé kletei bemutatják az Önkormányzat é s az
Önkormányzat költsé gveté si szerveinek bevé teli é s kiadási előiré nyzatait az előí rt tagolásban
é s mé lysé gben.
A költsé gveté si hiány 13.893.626 e Ft, amelyet a saját ftnanszí tozási forrás az alabbiak szerint
fedez.
A nettó saját finanszí rozási forrás t4.077.567 e Ft - 183.941 e Ft: 13.893.626 eFt.
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Az előterjesáett rendelet módosí tás, vé lemé nyem szerint, megfelel a jogszabály
előí rásoknak, valamint tartalmában é s szerkezeté ben azoknak megfelelően ké szült.

Vé lemé nyem az előteryesáé s alapján ké szült, é s nem tartalmaz utólag elfogadott módosí tásri
vonatkozó megállapí tást.
Javaslom a Közgyűlé snek, hogy a 202I. é vi költsé gveté si rendeletet módosí tását a
előterjeszté snek megfelelően, az alábbí ak szerint fogadja el:

A202l. é vi bevé teli-kiadási főösszeg: 27.097.860 eEt.

- 202l,. é vi költsé gveté si bevé telek: 13.020.293 e Ft,
- 2021. é vi költsé gveté si kiadások: 26.913.919 eBt,
-2021. é vi hiány : 13.893.626 eEt,
- í inanszí rozási bevé tel ós maradvány: 14.077.567 eTt,
- í inanszí rozási kiadások: 183.941 e Ft,
- finanszí rozási té telek többlete: 13.893.626 e Ft,
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