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

I. A jogszabályi környezet

Budapest Főváros XI. Kerület ÚlnuOa Önkormányzata a20!9. évi költségvetési
rendeletót a Képviselő-testület módosítja a2019. évi költségvetési rendelet módosítása óta
a központi költségvetésből származő pőtelőirányzatok, visszaigénylések, a kiitönfele
fel adato kra áft ett p énze szkö zök, a képvi s el ő -te stül eti határ ozatol<ho z kapc s o l ó dó
módosítások, a saját hatásköní átcsoportosítások miatt, az áIlamháztartásról szőlő 2011.
évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az
államhááaítás működési rendjéről szőIő 36812011. (KI. 31.) Kormány- rendelet 42.,43/A. §-
ban foglaltak előírásaira.

II. A költségvetési rendelet módosítása

A bevételi és a kiadási előiranyzat módosítások az előterjeszés 1. - 2. sz. mellékleteiben
tételesen megtalálhatók.
Az előirányzat módosítások következtében a bevételi és a kiadási főösszeg 72.276 e forinttal
emelkedik.
Ebből:
- szociális áqazati összevont pótlékra kapott támogatás 22.215 eFt,
- kiegészítő működési támogatás I.342 eFt,
- önkormányzativálasúásra kapott 26.943 e Ft támogatás,
- gyermekvédelmi támogatás l42 eFt,
- Ujbudai Bölcsődei Inténnények működési bevételi többlete 18.523 e Ft.
- Köáerület Felügyelet bevételi többlete 2.994 eFt,
- karpótlás 70 eFt,
- egészségügyi kiegészítő pótlék 47 eFt.
Az előírányzatok k<lz<itt átcsoportosítások hatása 0 Ft..
Azintézményi, saját hatásköni átcsoportosítások miatl abevételi és a kiadási főösszeg I.173 e
forinttal nő.

A rendelet módosítás következtében a bevételi és a kiadási főösszeg 73.449 e Ft-tal
emelkedik.
A rendelet módosítás miatt a költségvetési bevételek és kiadások növekedése 73.449 e Ft,
mivel az összes módosítás a költségvetést érinti.
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Kiadási oldalon a felhasználás szerinti j o gc ímek kerultek módo sításra.
A működési költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1.020.600 e Ft hiány.
A felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 6.075.363 e Ft hiány.
Az egyenleg megfelel a finanszírozási tételek pozitív egyenlegének.

A módosított költségvetési bevétel főösszege 26.394.329 e Ft, és költségvetési kiadási
főösszegének - 33 .490.292 e Ft -,egyenle ge 7 .095 .963 e Ft hiány, amelyet a ftnanszírozási tételek
7.095.963 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 változtatások nyomon követhetők, átláthatők.

Összegezve: Budapest Főváros XI. Kerület Úlruaa Önkormányzata 2019. évi
költségvetési rendelet módosításának tervezete mind a szöveges előterjesáést, 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, yagy a Képviselő-testületi
ülésen elhangző módosításra vonatkozó véleményt,

Fentiek alapjánjavaslom a Képviselő-testületneko hogy az Önkormányzat a 2019. évi
költségvetési rendeletének módosítását az előterjesáésnek megfelelően, az aIábbiak szerint
fogadja el:

- költségvetósi bevótel 26.394 329 eEt,
- költségvetési kiadás 33.490.292 eFt,
- hiány 7.095.963 e Ft,
- finanszírozási bevétel (belső) 5.956.646 e Ft.
- finanszírozási bevétel (külső) 1.733.000 e Ft,
- finanszírozási kiadás 593.683 e Ft,
- finanszírozási tételek egyenlege: 7.095.963 e Ft.

Az Önkormányzat2llg. évi módosított bevételi - kiadási főösszege 34.083.975 e Ft.
benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak.

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

Budapest, 2019. november 23.
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