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Ełnđn5lest Főváľos VIIĺ. heľiĺlet Józsefvĺĺľosi önkoľmányznt

201Ż. ĺ6vÍ ĺĺöltségvetéséľiĺl szłńló
7 ĺŻü12" {!ľ. l$-.) szńrnú ľendeleténęk nĺlĺĺdosítĺĺs!ńľól

ń. Ü.c" Áĺrdít KŐnywizsgáló I{1t' . annak ternréĺzetes szelrrélv tagia, dľ" 'Srebetlédi
Istvfui karuaľai tag lĺörrywizsgiílĆl gzámaĺą Buďapest Fóvńľos VIII. keľület
Jozsefuaľosĺ onkoľmłänyzäta' B t-ęIęk szerzodéses jogľĺszonyáľa tekíntenel,
konyvt.ízsgálóí vélernenyezés ĺ:Éljábđl 2012. secptembeľ 1I-én ľnegkĺllĺltg a.u

ÖnkorĺnányzatfÜI?,' evi trłĺ}ltségvetÉséľől sztiló 7läotz. (Iĺ" Ż1.} szĺłmrĹ ľendeleténelc
rnódĺlsÍĺásához kapcsol ćld.o dokum etrtá.eirj ft '

Az *futtnrhríztaľtĺłsľđt szđ|o 2011" évĺ CXCV. törvény 23' $ (l) bekeeďése szeľínt a
helyi łÍn}noľnrányzat a ktiltségvetÉsét lĺł)ltsłÉgvetési ľeĺrđe|etbcn áĺlapítja meg'

A kŐltseryerésí. ľenđelet mr1ĺJosítĺĺsáľa kl5teiezŐ jogsĺ-abályÍ előíľłísok vonątkĺ:zn'ak,
ineiyek az Allamhúataľtiĺsľól szóló Ž0!l" évi CXĘV' tiiľvény 34.35" $.aĺban, iĺlętve
ee Allłmb#ztaľtĺłsľtÍl szólłí tłiľvéBy vÉgľehajtásáľól seĺltĺi 36s/f0r1. (XII" 31.}
ľ{oľm' ľenđelet 4Ż.44' $-aiban találhattlk.

A kŕitslea{í eľľényií jogszabályi elĺĺíľásoľmak való megťelelés eľlentlľĺése ą
lĺłin;"wiłsgłĺ|o felađatkłĺrlÉbe tsľtozĺk. Á tÜlvényességĺ, szabáIyszeľĺiségÍ
szeľnponŕo}c alapján elvégaetť viusgálat foľm*i és taľtalmĺ előÍľások lretaľtásáľ*
Íľánytnlt.

Á.ľ-ľöttsPgv-ęĺĺÉsĺ ľ.enđelegtrddogj'tĘ.sŁ$-e-ryegę!--f0ľEaLv-iąsgá!ątsnaE wgálląpĹüáŁäia

I. A jeľenlegi pľzitÍv vBBy ntgntív íľányťl előiľányzat mđdosítások aĺ #rvényes
elöiľĺĺľiyzatotr; alapul vételév ei ltęľĺil nek rrreghatáro zilsr a 

^

l]. A rerrdeietmodositérsí tęľvęzet ae eľeđeti lĺö|tségvetéssel egyezö szeľkęzetbeľt
keľiilt eikészítÉsľe.
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ľI' .,Ą m'qietositáĺí đokuĺľrentácjóhłz lĺapc-łolocĺó előterjesztes az. előiľráľlyeat-

váltomatásí javaslatolcat indoko|ja.

ff. ,\ sz{)vegs7eľiĺ és a szĺírľlseąĺľi eloktrmentácĺok egyaľánt megfeielnek äl

j ogszabáiyi ęliííľásoknak.

v. Ä rtqrmaszövęg megťelelően kiiveti a v*gľehajtasľa javasolt előiľányzat
váttozĺłsokat.

.Ą kiílts,éevĺłťésĺ ľęfiđeletn'Iód{}eítjĺsi teŁveąeÍ tąľtalrđi vtĺeg'álg!ál!ä'ĺÉ-ĺ!1egł!!epĺ!ąsa"i'l

I' A fŰLf. ęvi köItségvetésľoi szĺ51o 7l7ĐI?',- {n.?1.) számťl iinkormárryzati

ľendelęt Ęóďngítási javastatai összességében a fői|sszeg tekíntętében
gf 1t5 E F't-os niivekedóst ohoznak, mel.v ľflęlletr bęlsó átceopoľtosításokat is

mrtalľlaz a ĺiokurnentácio. Á változńso}ĺ hątásáľa a bevérelek és kiadások

ľiiösszeg.ł 21 6s9 rSf E Ft.bgn keľtil meghataľozästa,

il' ]\' fgIz'.,évi }ĺoltségr,ttésľol szńlĆ' ľęndelet nródclsíĺását a keBviseliitęstiileľi és

bĺzottsági hatáľozatok' végľehajtága ľael.Ięft, Đ utolgl ľetl.deleĹľĺtĺ}ĺlosíĺás ĺita

beki5vetktĺzett egydb esenrények. saját hataskłini nrldosítások tęsľik indokłlttá.

iII. A bevéteiek tekíntętđhęn a ťőĺ.lsseeg növekęđćsÉľe hntassal van a m{ĺkĺĺdési
céiú támogaľr{ľértékĺĺ bevételek megemelese, mely mellen. n kfiltsćgvetésĺ
tńľľlo gatńsok csÖkkeľrnek.

lL }ciadási cÍmekerr ł L-rev*telekbez lrapcsĺllĺid'ó mćrd.cĺításĺrk megľelelĺĺen
iĺtvozętésľe kcľii}nęk. rrreiynek soľáľr a đologĺ Ľłinđásolr növekeĺlćse' ill*tve a
ĺ'elri j ítĺsi |łĺg d ás otĺ csŕjkkeľl ése is t,.rpasĺualható.

A iaľtalé!ĺok elliľányzatainak rnó..tĺ;sításaľa is javaslato[ tęEu qE Előteĺjesztő. A
céĺtartaléhok 33 t13 E Ft nůive}ĺ+ĺlésg ľrel!CItt* Í[s áttalános ľnľtalék Ž1 9s9 E
Ft-täl keľĺi! csölłkentrÉsľe. Á tałtalékok módosítási indłrkaĺról az
ľlĺrteľjesetéshęz kapcsoiodó nreiléklatek nyújĺanak ľészletes trljékoztatást a

Keprviselő.ręstĺil et szaĺnáľa'

'lV. Ar Onkclrľnrírryzat 7/2(\1f - (ÍI.f 1.) sľłľimli. Öľlkoľrnányzati ľendelęt
mĺ5dosításában bekövętkeuětl] vłłltozások hatásáľa:

ł a bevételek f,iÍösszeEľ 2.1 669 152 E Ft.bnn. e.ĺhĺil
- a }..Ďttségvętęli pénsfbľ6 almi hevételeh Čisszege } Ť 05Ü 843 E' Ft-bąn,
_ ILLL előző evi ;:enzmaľadvií:ny igenybevétetenęk össze.ge

3 876 229 E Ft-ban,
. o finaĺrszíľoeasi céľli bevé.telek iisseęge?4Z 080 E Ft-ban"



f01e-ü$-l$ 16:5ü

{

FR0ful-ccÁ 7.r. /CC ÁuO|T Kft.

Budapesĺ. ?.0i2. srĺtptember 13.
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G a ki'śdńsok ťlössuege 21' 669 I.52 E, Ft.baĺl, ebh{ll

-akoltsćpętési!ąiądłĺsokČĺsszege21037317EFt.ban'
- 't finanlaĺľozási cétú kíadáiok össeege 631 835 E Ft.ban lĺeľ{ll

rneghatńľc,zź/F;ra.

/t tl.tiuyvĺ*zsE;ńlĺĺ & jelenlegi költsegľotesĺ ľenđeletmółlosításĺ tervęzetet

*-"g"ĺ25äá!fu é-5 összessÉgében megátĺapítje,-hogy au a jngszabńlyĺ előíľásolorak

ĺnefiľelel, így ľendetetłlkat;ísra ĺlkalmasnak íüÉli"


