Dr. Cseke Lúszló kamarai tag könywiagúló, engedély szám: 001430.
Igazságüg,li adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám: 007595.

7400 Kaposvár, Kazincm F. u. 36, tel/íax:82-427-456. 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@í:uüle_hu.

rüccnuBN xöNywrzscÁr,ór vnr,nvrntw
BUDAPEST FŐvÁRos xI. KERÜLET Ú.rnuoa ÖNxonvrÁNyzlTA
lt2018.(I.23.) XI.

Ör.

tOttségvetésirendeletének módosításáról

Készült: Budapest Főváros XI. Ker. Úlnuaa Képviselő-testülete számára

Készítette:Dr. Cseke Lász|ő
Kamarai tag könywizsgáló
Engedély szám: 001430.

Dr. Cseke László kamarai tag könywizsgtiló, engedély szám: 001430.
Igazságügli adó-, járulék és könyvszakértő, nyilvántartási szám, 007595,

7100 Kaposvór, Kazinczy F. u. 36. tel/íax:82-127-456, 06-30-288-51-23, e-mail:kondit@.9nlia9,hu

r,üccnrrnN röNywrzscÁrór

vÉr,rnrÉNy

BUDAPEST FÓvÁRoS xI. KER. Ú.rnupa ÖNxorurÁNyz.{r.A
(1113 Budapest, Bocskai I. u. 39-41.)
1 t2018.(I.23.) XI. ÖK. költségvetési rendeletének módosításáról

I.

A jogszabályi környezet

Budapest Főváros XI. Kerület ÚjnuOa Önkormányzata a 2018. évi költségvetési
rendeletét a Képviselő-testület módosítja a2018. évi költségvetési rendelet elfogadása őta a
központi költségvetésből származő pőtelőirányzatok, visszaigénylések,a különfele
feladatokra átvett pénzeszközök, a képviselő-testtileti hatarozatokhoz kapcsolódó
módosítások, a saját hatásköni átcsoportosítások miatt, az áIlanÁénartásról szőlő 2011.
évi CXCV. törvény 34. § (l)-(4) bekezdésébenfoglaltak szerint, figyelemmel az
államhaztartás működési rendjéről szőlő 3681201 1. (XII. 31.) Kormany- rendelet 42., 43lA. §ban fo glaltak előírásaira.
II. A költségvetési rendelet módosítása

A bevételi és a kiadási előirányzat módosítások az előterjesáés

1. sz. mellékletében tételesen

megtalálhatók.

Az

előirányzatok módosítása a bevételi és a kiadási főösszeg tekintetében 35.548 e Ft

növekedést okoz.
Az előirányzat átcsoportosítások nem járnak a főösszeg változásával
Az intézményeksaját hatásköni előiranyzat módosításaí 3.129 e Ft főösszeg növekedéssel
jámak.
A rendelet módosítás következtében a bevételi és a kiadási foösszeg 38.677 e Ft-tal
emelkedik.
A rendelet módosítás miatt a költségvetési bevételek növekedése 38.677, mivel az összes
módosítás a költségvetést érinti.

Kiadási oldalon a felhasználás szerinti jogcímek kerültek módosításra.

A

módosított költségvetési bevétel főösszege 24.344.133 e Ft, és költségvetési kiadási
főösszegének-32.360.279 e Ft -,egyenlege 8.016.086 e Ft hiány, amelyet a finanszírozási tételek
8.016.086 e Ft összevont egyenlege fedez.
A működési költségvetési bevétel 21.536.172 e Ft, a működési költségvetés kiadási összege
22.074.380 e Ft. A működési költségvetési egyenlege 538.208 e Ft hiány, amelyet a belső
ftnanszítozás fedez.

-, és a -kiadások - 10.285.839 -, egyenlege 7.477.878 e Ft
hiány, amelyet a belső ftnanszítozás szabad forrása - 6.06I.373 e Ft -, és a felhalmozási hitel

A felhalmozási bevételek-2.807.961
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2.500.000 Ft összege, összesen 8.56I.373 e Ft fedez, csökkentve a finanszítozási kiadások
1.083.495 Ft értékével,amely egyenlő 7.477.878 e Ft-al, a felhalmozási egyenleggel.

Véleményemszerint a rendelet tervezetmegfelel a jogszabályok által előírt, kötelező
tartalmi és formai követelményeknek. (Hatásvizsgálat, indoklás.)
A rendelet mellékleteiben a váItoztatások nyomon követhetők, átláthatők.

Összegezve: Budapest Főváros XI. Kerület Úlluaa Önkormányzata 2018. év
költségvetési rendelet módosításának tervezete mind a szöveges előterjesztést, mind e
mellékletek és kimutatások számszaki megjelenítéséttekintve alaki és tartalmi szempontbÓJ
megfelel a törvényi előírásoknak.

Véleményemaz irásos előterjesztés alapjan készült, a teljes köniség és a szabályszenisép
figyelembevételével, és nem tarta|maz a bizoítsági üléseken, vagy a Képviselő-testületj
ülésen elhangzó módosításra vonatkozó véleményt.

Fentiek alapjánjavaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat a 2018. évj
költségvetési rendeletének módosítását az előterjesáésnek megfelelően, az alábbiak szerin
fogadja el:
- költségvetési bevétel
- költségvetési kiadás
- hiány
- finanszírozási bevétel (belső)
- felhalmozási hitel (bevétel)
- finanszírozási kiadás
- finanszírozási tételek egyenlege:

24.344.133
32.360.219
8.016.086
6.599.581
2.500.000
1.083.495
8.016.086

eFt,
eEt,

Ft,
e Ft.
e Ft,
e Ft,
e Ft.
e

Az Önkormányzat20l8. évi módosított bevételi - kiadási főösszege 33.443.714 eEt.

A

benyújtott ktiltségvetési rendelet módosítás megfelel

a

hivatkozott jogszabáIy

előírásoknak.

Javaslom a Képviselő-testületneko hogy az előterjesztés szerint fogadja

el a 2018.

költségvetési rendelet módosítását.

Budapest, 2018. november 24.
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