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BuDApEsr rővÁnos xI. rnntnnr ú.rnuo.t öNronuÁNyzATA

2020. évi 5 t2020.(II.2 8.)K. ÖX Xti ttsOgvetési rendeletének m ó d o sításáró l

Az áIlanháztartásrőI szőlő 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (2) - (3) - (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, a Jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési
rendelet módosítás tervezetét a Polgármester a törvónyben meghatározott időben a
Képviselő-testület elé terjesáette.

A költségvetési rendelet módosítás során átvezetéste került a rendelet bevételi oldalán - az
Aht. 30. §. (3) bek. alapjan -, ateryezettipaílzési adóbevétel elmaradása miatt, a köáatalmi
bevételek iparűzési adő tewezett 10.835.486 e Ft összege 2.245.273 e Ft-tal. Az űj
előirényzott összeg 8.590.213 e Ft. (A rendelet 5. sz. melléklete 21.1 sor)
A kiadási előfuányzatok csökkentését az előterjesztés 1. sz. melléklete tételesen tartalmazza a
rendelet mellékleteire történő hivatkozásokkal, átláthatő módon.
A kiadási előirányzatok csökkentésénél a legnagyobb tétel a veszélyhelyzetí tartalék
I.I39.]93 e Ft csökkentése (A rendelet 6. sz. melléklet 13. sor.) A veszélyhelyzeti céltartalék
megmaradt összege 30 millió Ft.
A 2020. évi bevételi és kiadási főösszeg a módosítás szerint 3 Ft-ról 3I.222.719 e Ft-ról
28.977.446 e Ft-ra csökken.

Az előterjesztett rendelet-te wezet - véleményem szerint -l megfelel a jogszabályi
előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült. Az
előterjesáés és a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és számszaki mellékletei étIáthatők,
és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.
Véleményem az előterjesáés tartalmának megfelelően készült, és nem tartalmaz abizoítsági
üléseken, vagy a Képviselő-testületi ülésen elhangzott véleményekre, módosításokra
vonatkozó megállapítást.

Javaslom a Képviselő-testületnek 2020. évi költségvetési rendeletet módosításának az
előterj e sáé s s zerinti elfo gadását, az alábbíalnak me gfelelő en :

A2020. évi módosított,tewezett bevételi és kiadási főösszeg 28.977.446 eFt.

- 2020. évi költségvetési bevételek:
- finanszírozási bevételek:
- 2020. évi költségvetési kiadások:
- 2020. évi költségvetési hiány:
- finanszírozási kiadások:
- finanszírozás egyenlege:

22.076.949 eFt,,
6.900.497 eEt,

28.477.112 eFt,
6.400.163 e Ft,

500.334 e Ft
6.400.163 e Ft,



Javaslom, hogy az iparűzési adóbevétel csökkenés mértékének írásos megerősítésé
kérjék meg a Főpolgármesteri Hivataltól.

Budapest, 2020.10. 13.
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