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(1113 Budapest, Bocskai I. u.39-41.)

2 l20l7 .(I.27 .) évi költs égvetési rendeletének mó do sítás áról

I. A költségvetési rendelet módosítása

Budapest Főváros XI. Kerület Úlnuaa Önkormányzata a 2017. évi költségvetési
rendeletét a Képviselő-testület módosítja a2017 . évi költségvetési rendelet elfogadása óta
végrehajtott előirányzat módosítások ós átcsoportosítások miatt, az államhaztartásról szóló
20II. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az
áIlamháztartás működési rendjérő1 szőlő 36812011. (XII. 31.) Kormány- rendelet 42.,43lA. §-
ban fo glaltak előírásaira.
Az előirányzat módosításokra a2017. évi költségvetés bevételi oldalán a központi
költségvetésből származő pőtelőirányzatok, visszaigénylések, a különféle feladatokra átvett
pénzeszközök, azintézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, a képviselő-testületi
határozatok végrehajtása miatt került sor.

Az előirányzat módosí tások azelőterjesztés 1. sz. mellékletében tételesen megtalálhatók.
Kiadási oldalon a fe|használás szerinti jogcímek kerültek módosításra, a tényleges kifizetéseknek
megfelelően.
Az előirányzatok módosítása következtében a bevételi és a kiadási foösszeg változása 1.349.729
e Ft növekedés.
Az előirányzat átcsoportosítások nem változtatnak a költségvetés foösszegén (2.sz. melléklet).
Ezen felül az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítására a főösszeg 1.908 e Ft-tal
emelkedik.
A végrehajtott e módosítások következtében a bevételi és kiadási foösszeg összesen I.35L637 e
Ft-tal emelkedik.
A költségvetés bevételi főösszege 2I.367.8I9 Ft, és kiadási főösszegének - 23.804,375 Ft -

,egyenlege 2.436.556 Ft hiány, amelyet a ftnanszírozási tételek 2,436.556 e Ft összevont
egyenlege fedez.
A működési költségvetés bevéte|e 19.947.136 e Ft, a működési költségvetés kiadási összege
19.612.979 eFt.
A működési költségvetési egyenle ge 334.I57 e Ft többlet,
A felhalmozási bevételek és a -kiadások egyenlege 2.770.713 e Ft, amelyet a működési többlet és

a finanszírozási tételek többlete fedez.



Hitelfelvétel nem került tenrezésre.

Véleményem szerint a rendelet tervezet megfelel a jogszabályok által előírt, kötelező
tartalmi és formai követelményeknek. (Hatásvizsgálat, indoklás,)

Összegezve: Budapest Főváros XI. Kerület ÚlU,.Ou Önkormányzata 2017. évi
költségvetési rendelet módosításának tervezete mind a szöveges előterjesztést, mind a
mellékletek és kimutatások számszaki megjelenítését tekintve alaki és tartalmi szempontból
megfelel a törvényi előírásoknak.

Véleményem az ításos előterjesztés alapján készült, a teljes körűség és a szabályszerűség
figyelembevételével, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi
ülé sen elhangző mó do sításra vonatko zó véleményt.

Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy
költségvetési rendeletének mó dosításá t az előtefiesztésnek
fogadja el:

- költségvetési bevétel
- költségvetési kiadás
- hiány
- finanszírozási kiadás
- finanszírozási bevétel (belső)
- finanszírozási tételek egyenlege:

Az Önkorm ányzat 2017. évi módosított bevételi - kiadási

az Önkormányzat a 2017. évi
megfelelően, az aléhbiak szerint

21.367.819 eEt,
23.804.375 e Ft,
-2.436.556 eFt,

1.040.553 e Ft,
3.477.109 eFt.
2.436.556 eFt.

főösszege 24.844.928 eFt.

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabáIyi
előírásoknak.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az e\őterjesztés szerint fogadja eI a 2017. évi
költségvetési rendelet módosítását.

Budapest, 2017. április 22.

Dr.
kamarai tag könywizsgálő

kamarai tagszám: : 00 1 43 0., KM-000 1 76.

ü,fi. *sf;Kn rÁsxlr:
l,. ctl yi.,Vi.:stl,,t ltl

l:]lli]l,aji]i,,/ :l,.._lirl: Üí]1,1lí]0
'.,i{)i) i.,1111,1.1y,];, l,,;i.:l:li:;1, |,. u, i3íj

,l j(,.i,,,lili a] ] l!l].) ]íj-3 .j/




