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412021,.(I.29.) IX. ÖK sz. költségvetési rendeletének módosításáról

Az állanűáúartásról szőIő 2011. évi CXCV. tv.34. §. (1) - (5) bekezdésében foglaltaknal
megfelelően, a Jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési rendele
módosítását a Polgármester a törvényben meghatározott határidőben a Közgyűlés elt
terjesztette.
Az előterlesáés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 202I. év
önkormányzati költségvetés módosításának indokait, ós ezek hatásat a költségvetésre.

A 202l. évi költségvetési rendelet módosítás az elfogadott költségvetési rendelettel azonoi
szerkezetben és tartalommal késnilt.
Figyelembe vették a stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 10. §. - 10lE. §. szakaszaibar
megfogalmazott rcndelkezéseket is. valamint a működési hiany terveáetőségét tiltó, r

Magyarországhelyi önkormányzatairől szőIő 2011. évi CL)C(XX. tv. 111.§.(1) - (4
bekezdését, valamint a 1I2. §. (1) bekezdésében a gazdáIkodásra vonatkozó rendelkezéseket
AzáIlanthá^artásról szőIő2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2)bekezdésének a) és b) pontja szerin
elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetés
kiadásai, valamint a helyi önkormányzat áIta| irányított költségvetési szervek (ide értve a:

önkormányzatíhivaíaItis) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.
Az áIlanháztartási törvény 6. §. (3) bekezdése b) pontja külön nevesíti a köáatalm
bevételeket- ezekkiilönösen azadők, illetékek, járulékok, hozzájárvlások, bírságok, díjak, él
más fizetési kötelezettségek.

A kiemelt előirány zatokat a rendelet-terv ezetben megj elenítették.

A költségvetési rendelet módosítása a bevételi és kiadási e\őfuányzatokat a kötelező és a:
önként vállalt feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

A költségvetési rendelet módosítás mellékletei bemutatják az Önkormányzatés költségvetés,
szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előírt tagolásban és mélységben.

A202I. évi önkormányzatibevételi és kiadási foösszeg 28.II9.414.924Ft-rőI28.388.220.72i
Ft-ra nő. A növekedés értéke 268.805.803 Ft.
Az előterjesztés szerint az előirényzat módosítások hatása 268.805.803 Ft emelkedés.
Az előírányzatok közötti átcsoportosítások hatása 0 Ft.
Intézményi saját hatásköní módosítást nem terveáek.
A költségvetési bevételi föösszege a módosítást követően 25.046.066.806 Ft -ra csökken, e

csökkenés mértéke 664.02I.905 Ft.
A költségvetési kiadási foösszeg 27.452.642.805 Ft-ról 27.72|448.608 Ft-ra nő A növekedés
mértéke 268.805.803 Ft A költségvetési hiány 2.675.38I.802 Ft. A hiany fedezetéí t
ftnanszírozási bevételek és aftnanszírozási kiadások2.675.381.802 Ft egyenlege biztosí§a
Így a költségvetési bevételek és a kiadások egyensúlya atewezetben biztoiitott.



A működési költségvetési bevételek összegét 22..346.044.796 forintban, a működési
költségvetés kiadási összegét 25.302.200.034 forintbanterveúék. A tervezett működési hiány
2.956.155.238 Ft. A működési hiányt fedezi a költségvetési maradvány 3.342.153.921 Ft
értéke.
A felhalmozási bevételek összege 2.700.I022.0IO forint, a felhalmozási kiadások összege
2.419.248.574 forint. A felhalmozási tételek egyenlege 280.773436 forint többlet. A
működési hianyt, a költségvetést tekintve, kiegyenlíti a belső ftnanszítozási bevételek és a
ftnanszír o zás i kiadás o k 2 . 67 5 .3 8 I. 8 02 Ft p ozitív e gy enle ge.
A működési költségvetési kiadások 1.188.924.803 Ft növekedése , a költségvetési maradvány
* eredetileg tervezett- összegéhez képest 932.830.780 Ft , valamint a felhalmozási bevételek
előirányzatának 930.119.000 Ft tervezett növekedése, valamint a felhalmozási kiadások
920.119.000 Ft csökkentése a legnagyobb változások az eredeti költségvetési rendelethez
képest.
A működési költségvetési kiadási előfuényzatok között a tartalékok eredetileg tervezett
értékéhez képest a növekedés L062.719.000 Ft, amely nagyságrendjét tekintve, közelíti a
felhalmozási kiadások csökkentésének a mértékét.
A módosításban3.342.435.130 Ft tartalékot terveztek. (1. sz. melléklet)
A tartalék nagyságrendje óvatos tervezésre utal.

A Képviselő-testület elé terjesztett rendelet módosítás - véleményem szerint -, megfelel a
jogszabáIyi előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült.
Az előterjesáés és a költségvetési rendelet módosítás szöveges és számszaki mellékletei
átláthatők, és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.
Véleményem az előterjesáés alapjám készült, és nem tartalmaz abizottsági üléseken, vagy a
Képviselő-testületi ülésen elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.
Javaslom a Polgármester Úrnak/Képviselő-testületne\ hogy a 2021. évi költségvetési
rendeletet módosítását az előterjesztésnek megfelelően, az aléhbiak szerint fogadja el:

A2O2í. évi módosított bevételi és kiadási főösszeg 28.388 220.727Bt.

- 2021. évi költségvetósi bevételek:
- finanszírozási bevételek:
- 2021,. évi költségvetési kiadások:
- 202l. évi költségvetési hiány:
- finanszírozási kiadások:
- íinanszírozás egyenlege:
- létszámkeret:

25.046.066.806 Ft,
3.342.153.921Ft,

27.721.448.608 Ft,
2.675.381.802Ft,,

666.772.119 Ft
2.675.381.802Ft,

1623,0 fő
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