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2 12017 .(I.27 .) évi kö ltségvetési ren deletének mó dosítás áró l

I. A költségvetési rendelet módosítása

Budapest Főváros XI. Kerület ÚjnuOa Önkormányzata a2Ot7. évi költségvetési
rendeletét a Képviselő-testület módosítja a2Oí7 . évi költségvetési rendelet módosításának
elfogadása óta végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások miatt, az
államháztartásról szóló 20lI. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak
szerint, figyelemmel az áIlamháztartás működési rendjéről szőlő 3681201 1. (XII. 31.)
Kormány- rendelet 42., 43 l A. §-ban foglaltak előírásaira.
Az előirányzat módosításokra a2017 . évi költségvetés bevételi oldalán a központi
költségvetésből származő pőtelőirényzatok, visszaigénylések, a különféle feladatokra átvett
pénzeszközök, az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításai, a képviselő-testületi
határozatokvégrehajtása miatt került sor.

A bevételi és a kiadást előtrányzat módosítások az előterjesztés 1. sz. mellékletében tételesen
megtalálhatók.
Kiadási oldalon a felhasználás szerintijogcímek kerültek módosításra, a tényleges kifizetéseknek
megfelelően.
A bevételi és a kiadási előirányzatok módosítása következtében a bevételi és a kiadási foösszeg
változása I57.639 e Ft növekedés.
Az előirányzat átcsoportosítások nem változtatnak a költségvetés foösszegén (2.sz. melléklet).
Ezen felül az intézmények saját hatáskörű e\őtányzat módosítására a bevételi és a kiadási
főösszeg 207 e Ft-tal emelkedik.
A végrehajtott e módosítások következtében a bevételi és kiadási főösszeg összesen 157.846 e Ft-
talemelkedik.
A költségvetés bevételi foösszege 21.560.829 Ft, és kiadási foösszegének - 27,962.114 Ft -

,egyenlege 6.401.285 Ft hiány, amelyet a finanszírozási tételek 6.401.285 e Ft összevont
egyenlege fedez.
A működési költségvetés bevétele20.137.146 e Ft, a működési költségvetés kiadási összege
20.779.337 eFt.
A működési költségvetési egyenlege 662,I91e Ft hiány.
A felhalmozási bevételek- 1,423.683 -, és a-kiadások -7.162.777 -, egyenlege 5.739.094 eFt
hiány.
A költségvetési bevételek és a kiadások összevont egyenlege 6.40I.285 e Ft, amelyet a belső
flnanszírozás 5.705.588 e Ft összege, valamint a felhalmozási hitel 1.750.000 Ft összege
ftnanszíroz a finanszírozási kiadások 1.054.30 e Ft összegével együtt.



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

Összegezve: Budapest Főváros XI. Kerület Úlnuaa Önkormányzata 20t7. 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 írásos előterjesztés alapján készült, a teljes körűség és a szabályszerűség
figyelembevételével, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi
ül é s en elhangző mó do sításra vonatkozó vé leményt.

Fentiek alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat a 2017. évi
költségvetési rendeletének módosítását az előtefiesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint
fogadja el:

- költségvetési bevéte| 21.560.829 e Ft,
- költségvetési kiadás 27.962.114 eEt,,
- hiány 6.401.285 e Ft,
- finanszírozási bevétel (belső) 5.705.588 e Ft.
- felhalmozási hitel 1.750.000 e Ft,
- finanszírozási kiadás 1.054.303 e Ft,
- finanszírozási tételek egyenlege: 6.401.285 e Ft.

Az Önkormányzat2017. évi módosított bevételi - kiadási főösszege 29.016.417 eFt.

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi
előírásoknak.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a 20I]. évi
költségvetési rendelet módosítását.
Véleményem nem tat1talmaz a bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi ülésen
elfo g adott mó do sításokra vonatk o ző é szt ev ételt,

Budapest, 2017. szeptember 15.
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