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SZF-KSZARD MEGYEI JoGÚ vÁnos ÖNronvrÁNyzar,q.
(7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.)
évi költségvetéséről szőlő 61201,4.(II.24.) önkormányzati rendeletének
módosításáról.
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SZEKSZÁRD MEGyEI JoGú vÁnos öNronuÁNyzar.q.
(7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.)

2014. évi költségvetéséről szőlő 612014.(II.24.) önkormányzati

rendeletének

módosításáról.

I.

A költségvetési rendelet módosítása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata201,4. évi költségvetési rendeletét a
Közgyűlés módosítja a 2014. évi előirányzatokmódosítások következtében, az
á|lamhaztartásról szóló 20II.. évi CXCV, törvény 34. §. (4) bekezdésébenfoglaltak szerint,
figyelemmel az allan,Jrré"ztartás működési rendjéről szőIő 36812011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42.. §. és a 43lA. §-ban foglaltak előírásaira.
Az előirányzat módosításokra a20I4 évi költségvetést érintő előirányzatok módosítása,
alapvetően a működési és a felhalmozási bevételeken belüli váIíozás miatt került sor.
Bevételi oldalon a működési bevételeken belül, a helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatásának növekedése, valamint a közhatalmi bevételek emelkedése a jelentős
módosítás.
Kiadási oldalon a fe|használás szerinti jogcímek kerültek módosításra, a tényleges kifizetéseknek
megfelelően.
Az előirányzatok módosítása következtében a bevételi és a kiadási főösszeg 62.345 e forinttal
csökkent.

Véleményemszerint a rendelet tervezet megfelel a jogszabályok által előírt, kötelező
tartalmi és formai követelményeknek.
A finanszírozás a 2014. évi maradvány felhasznáIásával és hitellel történt. Az előterjesáés
melléklete részletesen tartalmazza a módosítások jogcímeit és összegeit. A finanszírozást
kisebb mértékben segítette a megtakarítások feloldása és az áIlamhéatartáson belüli
megelőlegezés.
Összegezve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési
rendelet módosításának tervezete mind a szöveges előterjesztést, mind a mellékletek és
kimutatások számszaki megjelenítéséttekintve alaki és tartalmi szempontból megfelel a
törvényi előírásoknak.

Véleményemaz fuásos előterjesztés alapján készült, a teljes körűség és a szabályszerűség
figyelembe vételével,és nem tartalmaz abizottsági üléseken, vagy a Közgyűlésen elhangzó
módosításra vonatkozó véleményt.

Fentiek alapján javaslom aKözgyűlésnek, hogy az Onkormányzat a201,4 évi költségvetési
rendeletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

költségvetési bevétel
költségvetési kiadás
többlet
finanszírozási kiadás
finanszírozási bevétel
flnanszír ozás i tételek e gyenle

ge :

11.546.395 e Fto
10.790.890 e Ft,
755.505 e Ft,
3.098.068 e Ft,
2.342.563 eFt.
- 755.505 e Ft.

Az Onkormányzat201,4. évi módosított bevételi és kiadási főösszege 13.888.958

A

benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel

a

e

Ft.

hivatkozott jogszabályi

előírásoknak.
Javaslom a Közgyűlésnek, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a rendelet módosítását.
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