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BUDAPEST FŐvÁRoS xI. KER. Ú.rguuA. ÖNronnrÁnryzar,q.
(1113 Budapest, Bocskai I. u.39-41.)

1. t2019.(I.22.) XI. ÖK. költségvetési rendeletének módosításáról

I. A jogszabályi környezet

Budapest Főváros XI. Kerület Úlruaa Önkormányzata a2019. évi költségvetési
rendeletét a Képviselő-testület módosítja a20I9. évi költségvetési rendelet elfogadása őta a
központi költségvetésből származő pőtelőirányzatok, visszaigénylések, a különféle
feladatokra átvett pénzeszközök, a képviselő-testületi hatarozatokhoz kapcsolódó
módosítások, a saját hatásköni átcsoportosítások miatt, az áIlanháúartásról szőIő 2011.
évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az
áIlarrtháztartás működési rendjéről szőlő36812011. (X[. 31.) Kormány- rendelet 42.,43lA. §-
ban foglaltak előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítása

A bevételi és a kiadási előirányzat módosítások az előteqesztés 1. - 2. sz. mellékleteiben
tételesen megtalálhatők. Az előirényzat módosítások következtében a bevételi és a kiadási
főösszeg 1.110.151 e forinttal emelkedik.
Az előír ány zatok között átc soporto sítás nem szerepel az előterj esáésben.
Az intézményi, saját hatásköní átcsoportosítások miatt a bevételi és a kiadási főösszeg 26.130
e forinttal nő.

A rendelet módosítás követkeáében a bevételi és a
emelkedik.
A rendelet módosítás miatt a költségvetési bevételek és
mivel az összes módosítás a költségvetést érinti.

kiadási főösszeg I.136.28I e Ft-tal

kiadások növekedése 1.136.281 e Ft,

Kiadási oldalon a felhasználás szerinti j o gcímek kerültek módo sításra.

A módosított költségvetési bevétel főösszege 25.354.483 e Ft, és költségvetési kiadási
fibösszegének - 32.450 .446 e Ft -,egyenle ge 7 095 .963 e Ft hiány, amelyet a finanszírozási tételek
7.095.963 e Ft összevont egyenlege fedez.

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



Összegezve: Budapest Főváros XI. Kerület Úlnuaa önkormányzata 20tg. évi
kÖltsógvetési rendelet módosításának tervezete mind a szöveges előtórjesztést, mind a
mellékletek és kimutatások számszaki megjelenítését tekintve alaki ós tartaimi szempontból
megfelel a törvényi előírásoknak.

VéleménYem az Írásos előterjesztés alapjan készült, a teljes körűség és a szabályszeníség
figyelembevételével, és nem tartalmaz a bizottsági tiléséken, vagy- a Képviselő-testületi
ülésen elhangző módosításra vonatkozó véleményt.

Fentiek alaPjánjavaslom a Képviselő-testületneko hogy az önkormányzat a 2019. évi
kÖltségvetési rendeletónek módosítását az előterjesztésnek megfelelően, az alábbrak szerint
fogadja el:

- költségvetési bevétel
- költségvetési kiadás
- hiány
- finanszírozási bevótel (belső)
- íinanszírozási kiadás
- finanszírozási tételek egyenlege:

Az Önkormányzat2019. évi módosított bevételi - kiadási főösszege 33.044.129 eFt.

A benYÚjtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott
előírásoknak.

Javaslom a KéPviselő-testületne§ hogy az előteqesáés szerint fogadja el a 2019. évi
k<iltségvetési rendelet módosítását.

Budapest, 2019.június 11.
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