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2015. évi költségvetéséről sző|ő 1012015.(III.4.) önkormányzati

rendeletének

módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkorm ányzata 2015. évi költségvetési rendeletét a
Közgyűlés módosítja a2015. évi központi intézkedések, a közgyűlési döntések, a

céltartalékból való átvezetések, azíntézményeksaját hatáskörű átcsoportosításainak
következtében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.(4) bekezdésében
foglaltak szerint, figyelemmeI az áIlanlhétztartás működési rendjérő1 szőIő 3681201 1. (XII.
31.) Kormány rendelet 42.,43lA. §-ban foglalt előírásaira.
Az előterjesztés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a rendelet módosítás
indoklását.
A rendelet módosításra a közgyűlési dontések átvezetése, az előirányzatok közötti belső
átcsoportosítások. valamint a normatívaváItozások átvezetése miatt volt szükség.
A módosítás miatt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege L59I.979 e forinttal
emelkedik.
A bevételi oldalon a növekedés a működési bevételek 54.361 e Ft, a felhalmozási bevételek
94.616 e Ft, a ftnanszirozási bevételekI.443.002 e Ft emelkedéséből adódik.
Kiadási oldalon a működési kiadások 1 1 1.661 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások 3] .I24 e Fttal, a finanszírozási kiadások I.443.I94 e Ft-tal nőnek.

A kiemelt

előir ány zatokat a rendelet-tervezetben me

gj el

enítették.

A

költségvetési rendelet módosítás mellékletei bemutatják az Önkormányzat és az
Önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban

és mélységben.
A rende let- terv ezet tarta|mazza az engedéIy ezetí \étszámkereteket i s.
A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 81.185 e Ft többlet, a felhalmozási bevételek
és kiadások egyenlege I.244.085 e Ft hiány.
B emutatták a tartalék f elhaszná|ás i j o g c íme it.

Az Európai Uniós támogatott programokat nevesítetten felsorolták a rendelet-tervezetben.
A költségvetési évet követő három év teruezett előirányzatainak keretszámait, főbb
csoportokban, bemutatták.

Az adósságot keletkeztető ügyletek számított felső határát bemutatták.
A közveteit támogatásokat jógcím és összegszeniség szerint felsorolták,lÁtit. 24.§.

(4) c).

elé terjesztett rendelet módosítás, véleményemszerint, megfelel a jogszabályi
előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében azoknak megfelelően készült.

A Közgyűlés

Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a
Köz gyűlés en elfo gadott mó do s ításra vonatko ző me gáIlapítást.
Javaslom a Közgyűlésnek, hogy a 2015. évi költségvetési rendeletet módosítását az
előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint fogadja el:

A 2015. évi bevételi-kiadási főösszeg: 1,4.305.220 eBt.
- 2015. évi költségvetési bevételek:

-

költségvetési maradvány:

- finanszírozási bevétel:
- bevételek összesen:

- 2015. óvi költségvetési kiadások:
-

finanszírozási kiadások:
kiadások összesen:
kőzszférában enged é|yezett |étszám:

Szekszárd, 2015. szeptember 22.
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10.377.265 eFt,
615.988 e Ft,
3.311.967 e Ft
14.305.220 eFt,
11.540.165 e Ft,
2.765.055 e Ft,
14.305.220 e Ft,

627, fő.

