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BUDAPEST rŐvÁnos xI. KER. Ú.rnunn ÖNronuÁNyzara
(1113 Budapest, Bocskai I. u. 39-41.)

2016. évi költségvetéséről sző|ő 3 t20I6.(I. 26.) XI. ÖK rendeletének mó dosításáról.

I. A költségvetési rendelet módosítása

Budapest Főváros XI. Kerület Úlnuaa Önkormányzata a2016. évi költségvetési
rendeletét a Képviselő-testület módosítja a2016. év negyedik negyedévében végrehajtott
előirányzatmódosítások és átcsoportosítások következtében, az áIlamhéutatásról szóló
20II. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az
állanÁáztartás működési rendjérő1 szőIő 36812011. (XII. 31.) Kormány- rendelet 42.,43lA. §-
ban fo glaltak előírásaira.
Az előtrányzat módosításokra a20í6, évi költségvetés bevételi oldalán a központi
költségvetésből származó, működési célú kiegészítő támogatások (szociális ágazati pótlék és
bérkompenzáció), átv ett pénzeszközők, az e gyéb műkö dé si célú támo g atás ok
(gyermekvédelmi támogatás), felhalmozási támogatás és állami támogatás megelőlegezése,
valamint a bevételi előirányzatok tényleges teljesítéshezvalő igazitásaaz Áht.30. § (3)
bekezdése miatt került sor.
Az előirényzat átcsoportosításokat a kiadási oldalon a tényleges felhasználás szerint
módosították.

Az eIőirányzat átcsoportosítások az előterjesztés mellékletében tételesen megtalálhatók.
Kiadási oldalon a fe|használás szerinti jogcímek kerültek módosításra, a tényleges kifizetéseknek
megfelelően.
Az előirányzatok rnódosítása következtében a bevételi és a kiadási öösszeg változása - I27.I7I
e Ft.
Az előir ány zat átc soporto sításoknak ninc s hatása.
Ezen felül azintézmények saját hatáskörű előirányzat módosítás hatása 4.134 e Ft-tal emelkedés,
A végrehajtott e módosítások következtében a bevételi és kiadási foösszeg összesen 123.037 eFt-
tal csökken.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszegének egyenlege 4.800.9I7 Ft hiány, amelyet a
költségvetési maradvány és a forgatási célú értékpapírok beváltása fedez.
A működési költségvetés bevétele 19.823.106 e Ft, a működési költségvetési kiadási összege
20.222.t22eFt.
A működési költségvetési egyenlege 399.016 e Ft hiány, amelyet a költségvetési maradvány
fedez.
A felhalmozási hiány 4.40I.90I e Ft, amelyet a költségvetési maradvány és a forgatási célú
é rté kp ap íro k b eváltá s ának ö s sze ge ftnanszír oz.



Hitelfelvétel nem került tervezésre.

Véleményem szerint a rendelet tewezetmegfelel a jogszabáIyok által előírt, kötelező
tartalmi és formai követelményeknek, (Hatásvizsgálat, indoklás.)

Összegezve: Budapest Főváros XI. Kerület Úlruaa Önkormányzata 2016. évi
kÖltségvetési rendelet módosításának tewezete mind a szöveges előterjesztést, mind a
mellékletek és kimutatások számszaki megielenítését tekintve alaki és tartalmi szempontból
megfelel a törvényi előírásoknak.

Véleményem az írásos előterjesztés alapján készült, a teljes körűség és a szabályszeníség
figyelembevételével, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi
ülé s en elhangző módo sításra vonatkozó véleményt.

Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat a 2016. évi
kÖltségvetési rendeletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően, az alíhbiak szerint
fogadja el:

- költségvetési bevétel 20.088.000 e Ft,
- költségvetési kiadás 24.888.91,7 eEt,
- hiány 4.800.917 e Ft,
- finanszírozási kiadás 650.801 e Ft,
- finanszírozási bevétel (betső) 5.411.165 e Ft.

- á||amháztartáson belüli megelőleg. 40.553 e Ft,
- finanszírozási tételek egyenlege: 4.800.917 e Ft.

Az Önkormányzat2016. évi módosított bevételi - kiadási főösszege 25.539.718 e Ft.
A bevételi és a kiadási főösszeget 2.908.259 ezer forinttal növeli a forgatási célú
értékpapírok forgalma.

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi
előírásoknak.

Javaslom a Képviselő-testületnek az előterjesztés szerint fogadja el a rendelet
módosítását.

Budapest, 2017. február 17.
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