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1 12019.(I.22.) XI. ÖK. költségvetési rendeletének módosításáról

I. A jogszabályi környezet

Budapest F'őváros XI. Kerület Úlruaa Önkormányzata a2019. évi köttségvetési
rendeletét a Képviselő-testület módosítja a2019. évi költségvetési rendelet elfogadásaőta a
központi költségvetésből származő pőtelőirányzatok, visszaigénylések, a különféle
feladatokra átvettpénzeszközök, a képviselő-testiileti határozatokhoz kapcsolódó
módosítások, a saját hataskörű átcsoportosítások miatt, az áúImÁánaftásról szőIő 20II.
évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az
áIIarnhá^aítás működési rendjéről szőlő 3681201 1. 6II. 31.) Kormany- rendelet 42., 43/A. §-
ban foglaltak előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítása

A bevételi és a kiadási előirányzat módosítások az előterjesztés 1. - 2. sz, mellékleteiben
tételesen megtalálhatók.

A rendelet módosítas követkeáében a bevételi és a kiadási frösszeg 74.992 e Ft-tal
emelkedik.
A rendelet módosítás miatt a költségvetési bevételek és kiadások növekedése 74.992 e Ft,
mivel az összes módosítás a költségvetést érinti.

Kiadási oldalon a felhasználás szerinti jogcímek kerültek módosításra.

A módosított költségvetési bevétel foösszege 24.230.858 e Ft, és költségvetési kiadási
főösszegének-27.290.605 e Ft -,egyenlege 3.059.747 eFthiény, amelyet a finanszírozási tételek
3.059.747 e Ft összevont egyenlege fedez.

Véleményem szerint a rendelet tervezet megfelel a jogszabályok által előírt, kötelező
tartalmi és formai követelményeknek. (Hatásvizsgálat, indoklás.)
A rendelet mellékleteiben a váItoúatások nyomon követhetők, átláthatők.

Összegezve: Budapest Főváros XI. Kerület Úlr,rOa Önkormányzata 20Ig. évi
költségvetési rendelet módosításának tervezete mind a szöveges előterjesáést, mind a
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mellékletek és kimutatások számszaki megjelenítését
megfelel a törvényi előírásoknak.

Vélernényem az írásos előterjesztés alapjan készült,
figyelembevételével, és nem tartalmaz a bizottsági
ülésen elhangző módosításra vonatkozó véleményt.

tekintve alaki és tartalmi szempontból

a teljes körűség és a szabályszeniség
üléseken, vagy a Képviselő-testületi

Fentiek alapjrán javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat a 2019. évi
költségvetési rendeletének módosítását az előterjesztésnek megfelelően, az alábbiak szerint
fogadja el:

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

24.230.858 e Ft,
27.290.605 eFt,
3.059.747 eBt,
1.920.430 e Ft.
1.733.000 e Ft,

593.683 e Ft,
3.059.747 eFt.

Az Önkormányzat2019. évi módosított bevételi - kiadási főösszege 27.884.288 e Ft.

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi
előírásoknak.

Javaslom a Képviselő-testületneko hogy az előterjesztés szerint fogadja eI a 2019. évi
költségvetési rendelet módosítását.

Budapest, 2019, március 18.
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