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1.) számú rendeletének

módosításáról

Az

á|IanÁéatartásről szőlő 2011. évi CXCV. tv. 34. §. (4) bekezdésébenfoglaltaknak
megfelelően, a Jegtző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési rendelet
módosítást a Polgármester a törvényben meglatározott módon a Közgyűlés elé terjesztette.
Az előteqesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a2019. évi feladatok
módosulásából adódó költségvetés bevételi és előiranyzati tételeinek változását, és ezek
hatását a költsé gvetésre.

A kiemelt

előirémyzatokat a rendelet módosításban megjelenítették.

A

öltségvetési rendelet módosítását követően Szekszárd Megyei Jogú Város 2019. évi
gazdálkodásának bevételi és kiadási foösszege 24.173.898 e Ft-ról 25.276.112 eFt-ra nő.

A

költségvetési bevételek módosított összege 15.318.710 e Ft, a költségvetési kiadások
módosított összege 2I.705.562 e Ft. A költségvetés egyenlege 6.386.852 e Ft hiány, amelyet a
ftnanszítozási bevételek és a ftnanszítozási kiadások egyenlege fedez.
A működési költségvetés egyenlege I.777.469 e Ft, amelyet a maradvány fedez.
A felhalmozási költségvetés egyenlege 4.612.383 e Ft, amelyet a szabad maradvány és az
értékpapírokvisszaváltásábőI származő bevétel fedez.
A Közgyűlés elé terjesztett rendelet módosítás - véleményemszerint -l megfelel a
jogszabályi előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült.
Az előteqesáés és a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és számszaki mellékletei
átláthatők, és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben késztiltek.
Véleményem az előtegesztés alapjan készült, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a
Közgyűlés en elfo gadott módo sításra vonatkozó megállapítást.

Javaslom

a

Kőzgrűlésnek, hogy

a

2019. évi költségvetési rendelet módosítását az

előterjesZésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

2

A2019. évi bevételi és kiadási fő összeg: 25.276..112 eFt.
- 2019. évi költségvetési bevételek:
- r! ar adv ány igénybevétele :
- Ertékpapírok bevételei:
- Hitel:

- 2019. évi bevételek:
- 2019. óvi költségvetósi kiadások:

finanszírozási kiadások:
-2019. évi kiadások:
-2019. évi költségvetési hiány:
- finanszírozási bevételek:
- finanszírozási kiadások:
- finanszírozási tételek egyenlege:
-

Kaposvár, 2019, július 2.

Dr. Cseke Lász|ő
kamarai tag könpwizsgáló
engedélyszám: 001430.
KM000176.
DH. ü§EKÉ t-Ászló
kóny,uiizsgáló

f ',,..
/\öös?ánl: 5 l !90518-.}34
"oo'átiíí'J,'ii:l;,
::J

15.318.710 e Ft,
4.290.376 eFt
2.167.026 eFt,
3.500.000 e F't

25.276.tt2 e§t,
2t.705.562 eFt,
3.570.550 e Ft.

25.276.112 eFt,
6.386.852 e Ft,
9.957.402 eFt,
3.570.550 e Ft
6.386.852 e Ft.

