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BUDAPEST rŐvÁnos xI. KER. Ú.rnuua ÖNronvrÁnYZATA
(11li Budapesto Bocskai I. u. 39-41.)

1l20l9.(I.22.) xI. ÖK. köttségvetési rendeletének módosításáról

I. A jogszabályi környezet

Budapest FŐváros XI. Kerület Últruaa Önkormányzata a2Ot9. évi költségvetési
rendeletét a Képviselő-testület módosítja a2019. évi öltségvetési beszámoló elfogadása
előtt, aközponti költségvetésből származő pőtelőirányzatok,visszaigénylések, a kiilönfele
feladatokra átvett pénzeszközök, a képviselő-testületi hatrározatokhoz kapcsolódó
módosítások, a saját hatáskörű átcsoportosítások miatt, az állat,háztartásről szőlő 20II.
évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak szerint, figyelemmel az
állanháztartás működési rendjéről szőlő 36812011. (XI. 31.) Kormtíny- rendelet 42.,43lA.
ban foglaltak előírásaira.

II. A köttségvetési rendelet módosítása

A bevételi és a kiadási előirányzat módosítások az előterjesztés 1. sz. mellékletében tételesen
megtalálhatók.
Az elŐirányzatok módosítása a bevételi és a kiadási ftíösszeg tekintetében 1.158.259 e Ft
csökkenést okoz.
Az előírányzat átcsopo-rtosítások nem járnak a főösszeg váItozásáva|.
Az intézmények saját hatásköni előirányzat módosításai 4.349 e Ft főösszeg növekedéssel
járnak.
A rendelet módosítás követkeáében a bevételi és
csökken.

a kiadási ffiösszeg 1.153.910 e

A módosított2}Ig. évi bevételi és kiadási foösszeg 32.930.065 eFt.

kiadási oldalon a felhasználás szerinti jogcímek kerültek módosításra.

A módosított költségvetési bevétel foösszege 26.316.187 e Ft, és költségvetési kiadási
foösszegének- 32.648.548 e Ft -,egyenle ge 6.332.361 e Ft hiány, amelyet a finanszírozási tételek
6.332,36I e Ft összevont egyenlege fedez.

Véleményem szerint a rendelet tervezet megfelel a jogszabalyok által e!őírt,kötelező
tartalmi és formai követelményeknek. (Hatásvizsgálat, indoklás.)
A rendelet mellékleteiben a változtatások nyomon követhetők, átláthatők.
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Összegezve: Budapest Főváros XI. Kerület ÚlruOa 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 előterjesáés alapján készült, a teljes köníség és a szabályszerúség
figyelembevételével, és nem tartalmaz a bizottsági üléseken, vagy a Képviselő-testületi
ülé sen elhangző mó do s ításr a v onatko zó vél eményt.

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

- költségvetési bevéte| 26.316.187 e Ft,
- költségvetési kiadás 32.648.548 e Ft,
- hiány 6.332.36l eBt,
- finanszírozási bevétel (belső) 5.456.646 eEt.
- külső íinanszírozás 1.157.232 eFt,
- finanszírozási kiadás 281.517 e Ft,
- finanszírozási tételek egyenlege: 6.332.361 e Ft.

Az Önkormányzat2Ot9. évi módosított bevételi - kiadási főösszege 32.930.065 e Ft.

A benyújtott költségvetési rendelet módosítás megfelel a hivatkozott jogszabalyi
előírásoknak.

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

Budapest, 2020.02.23.

kamarai tag könyr,vizsgálő
kamarai tagsági szám:: 00 1 430., KM-0001 76.

fj§ cs§K€ tÁsztÓ e.v.KönyVViZsgáló

_..._. 
Engedely szánr: 001430

740íJ Kaposvar,Razinczy F, u.36.
Aooszam: 5.1 1 9051 8-] -34


