
Dr. Cseke László kamarai tag könywiagúló, engedély szám: 001430.
Igazságügyi adó-, járulék és könyvszalcértő, nyilvántartási szám: 007595.
7400 Kaposván Kazinczv F. u. 36. tel/íax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@!:pttljtte.hu

rüccnrlnN xöNywrzscÁr,ór vnr,nvrnNy

BUDAPEST rŐvÁnos xI. KERÜLET Ú.rnuon ÖnxonvrÁNyzara

1 t 2019 .(I.22.) XI. Öt<. t<Otts égvetési rendeletén ek mó dosítás áról

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

Készítette: Dr. Cseke Lászlő
Kamarai tag kö nylw usgálő
Engedély számz 001430.



Dr. Cseke László kamarai tag könywiagúló, engedély szám: 001430.
Igazságügli adó-, járulék és könyvszalrértő, nyilvántartási szám: 007595.
7400 Kaposvár, Kazinc? F, u. 36. tel/íax:B2-427-456, 06-30-2BB-54-23, e-mail:kondit@!:puüap,hu

rüccnrr,nN röNywrzscÁr,ór vnrnvrrNy

BUDAPEST FŐVÁROS xI. KER. Ú;reuua öNronnnÁNyz.q.ra
(1113 Budapest, Bocskai I. u.39-41.)

lt2019.(I.22.) XI. ÖK. költségvetési rendeletének módosításáról

I. A jogszabályi környezet

Budapest Főváros XI. Kerület ÚjruOa Önkormányzata a2019. évi költségvetési
rendeletét a Képviselő-testület módosítja a2019. évi költségvetési rendelet elfogadása őta a
központi költségvetésből származő pőtelőirényzatok, visszaigénylések, a ktilcinfele
feladatokra átvettpénzeszközök, a képviselő-testületi hatátozatol<hoz kapcsolódó
módosítások, a saját hatásköni átcsoportosítások miatt, az áIlanháztartásrőI szőlő 2011.
évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az
aIlanÁáúartás működési rendjéről szőIő 36812011. (XII. 31.) Kormány- rendelet 42.,43lA. §-
ban foglaltak előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítása

A bevételi és a kiadási előirányzat módosítások az előterjesztés 1. - 2. sz. mellékleteiben
tételesen megtalálhatók.
A bevételi és kiadási foösszeg 27.884.288 e Ft-ról 3I.907.848 e Ft-ra nő. A növekedés
4.023.560 eFt.

A rendelet módosítás miatt a költségvetési bevételek összege 24.218.202 e Ft-ra, a
költségvetési kiadások értéke 3I.3l4.165 e Ft-ra váItoznak.
A költségvetés egyenlege 7.095.963 e Ft hiany.
A költségvetési hiány ftnatszírozása a költségvetési maradvány 5.1,93.996 e Ft, valamint az
forgatási célú értékpapírok beváltásának 762.650 e Ft, valamint a felhalmozási célú hitel
1.733.000 e Ft értékének a bevonásával megoldott.

Kiadási oldalon a felhasználás szerinti jogcímek kerültek módosításra.

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

Összegezve: Budapest Főváros XI. Kerület Úlnuaa Önkormányzata 2019. 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 köníség és a szabáIvszeníség
figyelembevételével, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, yagy a Képviselő-testületi
ülésen elhangző módosításra vonatkozó véleményt.

Fentiek alapjanjavaslom 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:

24.218.202 eFt,
31.314.165 e Ft,
7.095.963 e Ft,
5.956.646 e Ft.
1.733.000 e Ft,

593.683 e Ft,
7.095.963 e Ft.

Az Önkormányzat2019. évi módosított bevételi - kiadási főösszege 31.907.848 e Ft.

A benffitott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi
előírásoknak.

Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy az előteqesáés szerint fogadja el a 2019. évi
költségvetési rendelet módosítását.

Budapest, 2019.04.22.
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