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2020. évi költségvetéséről szőlő 212020.(II.26.) önkormányzati rendeletének
módosításáról

I. A törvényi szabályozás

Martonvásár Város Önkormányzata2020. évi költségvetési rende|etét aKépviselő-
testület módosítja a 40|2020.(III. 1 1.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre
tekintettel, az eredetí előírányzatok közötti átcsoportosítások döntések, a képviselőtestiileti és
a polgármesteri hatásköni és jegyzőikezdeményezésű döntések átrezetése követkeáében,
az államháztartásról szőlő 2011. évi CXCV. ttlrvény 24. §.(4) d) pontja és a34. §. (1) - (4)
bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az áIlamhéntartás működési rendjéről szóló
36812011. (XII. 31.) Kormány rendelet 42.,43lA. §-ban foglalt előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítás

Az előterjesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a rendelet módosítás
indoklását.
A módosítás miatt az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási főösszege 196.110 e

forinttal, 2.412.602 e Ft-ra emelkedik.

A növekedés bevételi oldalon a következő tételekből tevődik össze:
- költségvetési bevételek 13.097 e Ft, ezen belül
- múködési bevételek 13.097 e Ft,
- finanszírozásibevételek 183.013 e Ft.

A kiadási oldal 196.110 e Ft növekedése azalábbi ételekből tevődik össze:
- költségvetési kiadások növekedése 176.814 e Ft, ezen belül
- működési kiadások: 138.754 e Ft
- felhalmozási kiadások: 38.060 e Ft,
- finanszírozási kiadások 19.296 eFt.

A kiemelt e|őírányzatokat a rendelet módosításban megjelenítették.

A költségvetési rendelet módosítás mellékletei bemutatják az Önkormányzat és az
Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban
és mélységben.
Arendelet-tervezettartalmazzaazengedélyezettlétszámkereteketis.
A költségvetési bevételek összege 1.11I.9I9 e Ft, a költségvetési kiadások értéke 2.393.306 e
Ft, a költségvetési hiány összege 1.28I.387 e Ft, amelyet a maradvány igénybevételének -
1 .300.683 e Ft- és a finanszírozásikiadások - 19.296 e Ft - egyenlege fedez.
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Az előterjesztett rendelet módosítás, véleményem szerint, megfelel a jogszabályi
előírásoknak, valamint tartalmábarr és szerkezetében azoknak megfelelően készült, átláthatő
és részletes.
Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz ablzottsági
testületi ülé sen elfo gadott módo sításr a v onatkozó megállapítást.
Javaslom, hogy a 2019. évi költségvetési rendeletet módosítását az
megfelelően, az aléhbiak szerint fogadják el:

A2O2a. évi bevételi-kiadási főösszeg: 2.412.602 eTt.

üléseken, yagy a

előterjesztésnek

1.111.919 e Ft,
2.393.306 e Ft,
1.281.387 e Fto
1.300.683 e Ft

19.296 eFt,
1.281.387 e Ft,

- 2020. évi költségvetési bevételek:
- 2020. évi költségvetési kiadások:
-2020. évi hiány:
- finanszírozási bevétel:
- finanszírozási kiadások:
- finanszírozási tételek egyenlege:

A rendelet-tervezetben a működési költségvetési és a felhalmozási költségvetési kiadásokat a
ftnanszít o zás sal kie g é szítve terj e sztették elő.
Véleményem nem tartalmaz abizottsági üléseken, vagy a képviselő-testületi ülésen elhangzott
javaslatokra vonatkozóan észrevételt.

Kaposvár, 2020.04.29.
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