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BUDAPEST r,ŐvÁnos xI. KER. ÚJnuna ÖxronuÁNyz,q.rA,
(1113 Budapest, Bocskai I. u.39-41.)

1, t2OL8.(I.23.) XI. ÖK. költségvetési rendeletének mó dosításáró l

I. A jogszabályi környezet

Budapest Főváros XI. Kerület Úlnuaa Önkormányzata a2018. évi köttségvetési
rendeletét a Képviselő-testület módosítja a2018. évi költségvetési rendelet elfogadása Őta a

központi költségvetésből származő pőtelőirányzatok, visszaigénylések, a különfele
feladatokra átvett p énzeszközök, a képvi s el ő -te stületi határozatokhoz kapc solódó
módosítások, a saját hatásköní átcsoportosítások miatt, az áIlamhéatartásról szőlő 2011.
évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az
áIlamhaztartás múködési rendjéről szóIő 36812011. (XII. 31.) Kormany- rendelet 42,43lA, §-
ban fo glaltak előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítása

A bevételi és a kiadási előirányzat módosítások az előterjesztés 1. sz. mellékletében tételesen
megtalálhatók.
Az előiranyzatok módosítása a bevételi és a kiadási foösszeg tekintetében 719.626 e Ft
növekedést okoz.
Az előkányzat átcsoporlosítások nem jámak a foösszeg váItozásával.
Az intézmények saját hatáskörű előirányzat mődosításai I.552 e Ft foösszeg növekedéssel
járnak.
A rendelet módosítás következtében a bevételi és a kiadási főösszeg 72I.I78 e Ft-tal
emelkedik.
A rendelet módosítás miatt a költségvetési bevételek növekedése 72I.178, mivel az összes
módosítás a költségvetést érinti.

Kiadási oldalon a felhasználás szerinti jogcímek kerültek módosításra.

A módosított költségvetési bevétel főösszege 24,305.456 e Ft, és költségvetési kiadási
foösszegének-32.32I.542 e Ft -,egyenlege 8.016.086 e Ft hiány, amelyet a finanszírozási tételek
8,016.086 e Ft összevont egyenlege fedez.
A működési költségvetési bevéte|21.497.677 eFt, a működési költségvetés kiadási összege
22.193.686 e Ft. A működési költségvetési egyenlege 696.009 e Ft hiány, amelyet a belső
ftnanszírozás fedez.
A felhalmozási bevételek-2.807.779 -, és a -kiadások - 10.127.856 -, egyenlege 7320,077 eFt
hiány, amelyet a belső ftnanszírozás szabad forrása - 5.903.572 e Ft -, és a felhalmozási hitel



2.500.000 Ft összege, összesen 8.403.572 e Ft fedez, csökkentve a finanszírozási kiadások
1.083.495 Ft értékével, amely egyenlő 7.320.077 e Ft-al.

Véleményem szerint a rendelet tewezet megfelel a jogszabályok által előírt, kötelező
tartalmi és formai követelményeknek. (Hatásvizsgálat, indoklás.)
A rendelet mellékleteiben a változtatások nyomon követhetők, atláthatők.

Összegezve: Budapest Főváros XI. Kerület Úlluaa Önkormányzata 2018. évi
költségvetési rendelet módosításának tewezete 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
ülésen elhangző mó do sításra vonatko zó vél eményt.

Fentiek a|apján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat a 2018. évi
költségvetési rendeletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően, az alíbbiak szerint
fogadja el:

- költségvetési bevéte| 24.305.456 e Ft,
- költségvetési kiadás 32.321.542 eFt,
- hiány 8.016.086 e Ft,
- finanszírozási bevétel (belső) 6.599.581 e Ft.
- felhalmozási hitel (bevétel) 2.500.000 e Ft,
- finanszírozási kiadás 1.083.495 e Ft,
, finanszírozási tótelek egyenlege: 8.016.086 e Ft.

Az Önkormányzat20l8. évi módosított bevételi - kiadási főösszege 33.405.037 e Ft.

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi
előírásoknak.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a 2018, évi
költségvetési rendelet módosítását.
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