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BUDAPEST rŐvÁnos xI. rnnÜLnr Ú.rnuna ÖNronvrÁ|[YZATA

2020. évi 512020.(II.28.)XI. Öt< t<OttsOgvetési rendeletének módosításáról

Az állanháztartástől szőlő 2011. évi CXCV. N. 24. §. (2) _ (3) _ (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, a Jegyző által törvényességi szómpontból'ellenőrá<ifi, költségvetési
rendelet módosítás tervezetét a Polgármester a io*erryt.r, meghatfuozott időben _ aveszélYhelYzet megsztintetését követően -, a Képviselő-testület elé teijesztette.

A költségvetési rendelet módosítás során átvezetésre kerültek a rendelet bevételi oldalán
kÖzPonti kÖltségvetésbŐl járó PÓtelőiránylatok, az átvett pénzeszközök, az intézrrrényi saját
hatáskörű módosítások, a testületi hatáskörben hozott döntásek módosításai.Az előiránYzatok csökkentésében jelennek meg kiadási oldalon azok az összegek, amelyekbevételi oldalon való megvalósulása nem varható. Az előterjesztés szerint így kenilt
csÖkkentésre a géPjárműadŐ, az idegenforgalmi adó, az építméiy- és telekadó, a-parkolási

H:11, valamint abérbeadási bevételek á veszélyhelyze|i céltartalék tervezett összegének
ternere.
Bevételi és kiadási oldalon az előirányzat módosítás egyenle ge t.757.16.5 e Ft.Az előirányzat átcsopo,rtosítások hatása bevételi és kiaáási oldalon nulla forint.
Az intézményi átcsoportosítások hatása a főössze g v áltozásr a 2. 592 e F t.
A bevételi és kiadási fiőösszeg összesen 1.759.75i eFt.
A2020. évi bevételi és kiadási fóösszeg a módosítás szerint 29.726.026e Ft_ról 3I.485.783
e Ft-ra nő.
A kÖltségvetési bevételek összege 25.715.699 e Ft-róI 24.585.286 e Ft-ra, a költségvetési
kiadások összege 29.226.317 e Ft-ról 30.g85.449 e Ft-ra módosul atewezetszerint.
A kÖltségvetés egYenlege 6.400.153 e Ft, amelybőt263.258 e Ft-t a felhalmozási célú hitelftnanszítoz.
A kÖltségvetési maradvanY 6.136.905 e Ft összege finanszírozza a működési költségvetés
I-167.309 e Ft hiányát, valamint a felhalmozási köliségv etés 5.232.854 e Ft hiányát.
A rendelet l -2. sz- mellékleteibőltáthatő, hogy a köÍségvetés összevont egyenlegéből külsőforrással ftnanszítozott 263.258 Ft a felhaliőzási költúgvetés hiányánati'ftnanszírozása afelhalmozási hitelből. A működési hiányt teljesen, a felhalÁzási hirán}t döntő részben a belsőftnanszírozás fedezi.

A kÖltségvetési rendelet-tervezet mellókletei bemutatják az önkorm ányzat és költségvetési
szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előírttagolásban es -ory.egb.n.

Az előterjesáett rendelet-tewezet - véleményem szerint -l megfelel a jogszabályi
előírásoknak, valamint tartalmában és szerkeietében arrnak ,rr.gÁl"lő"., késztilt. Az
előterjesztés és a költségvetési rendelet-tervezetszöveges és számszakimellékletei át!áthatők,
és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben késniltek.
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Javaslom a 2020. évi költségvetési rendeletet módosításiának az előterjesáés szerinti
elfo gadását az alábbial<nak megfelelően :

A2020. évi módosított, tervezett bevételi és kiadási főösszeg 31.485.783 e Ft.

- 2020. évi költségvetési bevételek: 24.585.286 eFt,'
- íinanszírozási bevételek: 6.900.497 eFt,
- 2020. évi költségvetési kiadások: 30.985.449 e Ft,
- 2020. évi költségvetési hiányz 6.400.163 e Ft,
- finanszírozási kiadások: 500.334 e Ft
- finanszírozás egyenlege: 6.400.163 e Ft,
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