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2020. év i 5 t 2020.(II.2 8.)K. ÖX t<ti m e gvetési rendeletének módosításáró l

Az állanháztartásről szőIő 2011. évi CXCV. t.v. 24. §. (2) - (3) - (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, a Jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési
rendelet módosítás tewezetét a Polgármester a törvényben meghatározott időben a
Képviselő-testiilet elé terjesztette, A veszélyhelyzeEőI szőIő 40|2020.(III.1 1.) sz. Korm. r. és
a katasztrőfavédelemről szóló 201l. évi CXXVII I. tv. 46. (4) bek. alapjan a Képviselő-
testület feladat- és hatáskörét a Polgármester gyakorolja. A költségvetési rendelet ennek a
felhatalmazásnak me gfel elő en, az i smert fe ltételek alapj an készült.

A költségvetési rendelet módosítás során egy új kiadási előtrényzatot, a Veszélyhelyzeti
céltartalék előirányzatot terveáek, amely az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak szerint
részletesen tartalmazza azokat a halasúható és törölhető tételeket, amelyek megvalósítása
kevéssé előrelátható, jövőbeli feltételektől fiigg. A veszélyhelyzeti céltartalék tewezett
összege 2.999.028 eFt.
A2020. évi bevételi és kiadási főösszeg a módosítás szerint 29.726.026 eFt.
A költségvetési bevételek összege 25.715.699 e Ft-ra, a költségvetési kiadások összege
29.226.317 e Ft-ra módosul atewezet szerint.
A köáatalmi bevételek köziil aziparűzési adó bevételek második féléves alakulása még nem
előre jeleáető, valamint a gépjármű adó elvonás hatástínak megjelenítésére a következő
rendelet módosítás kerülhet sor.

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

A tartalék nagyságrendje megfelelő mozgásteret biztosít a 2020. évi
végrehajtásához.

programok

A20I9. év lezárásáÉ. követően kenilhet sor a20I9. évi maradvány megáIlapítására.
Az áll'arÁát*artás központi szewezetei által meghatátozott támogatások, elnyert pályázati
források, a ftnanszirozás tételei, azok pontos ismeretében, legkorábban 2020. áprilisában
kerülhetnek a költségvetési rendeletben számbavételre.

Az előterjesáett rendelet-tewezet - véleményem szerint -z megfelel a jogszabályi
előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült. Az
előterjesztés és a költségvetési rendelet-tewezet szöveges és számszaki mellékletei átláthatók,
és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.

Javaslom a 2020. évi költségvetési rendeletet módosításának az előterjesztés szerinti
elfo g adás át az alábbiaknak me gfelel ő en :

A2020. évi módosított,tervezett bevételi és kiadási főösszeg 29.726.026 eTt.
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- 2020. évi költségvetési bevótelek:
- finanszírozási bevételek:
- 2020. évi költségvetési kiadások:
- 2020. évi költségvetési hiány:
- finanszírozási kiadások:
- finanszírozás egyenlege:

25.715.699 eFt,
4.010.327 eFt,
29.226.317 eFt,
3.510.618 e Ft,

499.709 eFt
3.510.618 e Ft,
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