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I.

rendeletének

A költségvetési rendelet módosítása

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkorm ányzata 2014. évi költségvetési rende|etét a
Közgyűlés módosída az áIlamháztartásről szőlő 20l i.. évi CXCV. törvény 34. §. (5)
bekezdésébenfoglaltak szerint, figyelemmel az áILamháztaú.ás működési rendjéről szóló
36812011. (XII. 31.) Kormány- rendelet 42,43lA. §-ban foglaltak előírásaira.
A költségvetési rendelet módosítására az előirányzatok egyeáetéséből adódó változások miatt
van szükség. A2014 évi költségvetési foösszeg 159,328 e Ft-tal nő.
Véleményemszerint a rendelet tervezet megfelel a jogszabályok által előírt, kötelező
tartalmi és formai követelményeknek.
A ftnanszítozás a 2014. évi pénzmarudvény felhasználásával és hitellel történik. Az
előterjesztés melléklete részletesentartalmazza a módosítások jogcímeit és összegeit.
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 irásos előterjesztés alapján készült, a teljes körűség és a szabályszerűség
figyelembe vételével,és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a Közgyűlésen elhangzó
módosításra vonatkozó véleményt.

a Kőzgyűlésnek, hogy az Önkormányzat a 2014. évi
költségvetési rendeletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint
fogadja el:

Fentiek alapjrán javaslom

- költségvetési
- költségvetési

-

hiány

bevétel
kiadás

finanszírozási
finanszírozási
finanszírozási
- finanszírozási
-

13.402.648 eEt,
14.573.338 e Ft,
1.170.690 e Ft,
2.441.416 eFt,
kiadás
bevétel pénzmaradvány 962.106 e Ft.
2.650.000 e Ft
bevétel hitel:
+
egyenlege:
1.170.690 e Ft.
tételek

Az Önkormányzat2014. évi módosított bevételi és kiadási főösszeget7.01,4.754

A

benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel

a

e

Ft.

hivatkozott jogszabályi

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

Szekszárd, 2014. november
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