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2014. évi kĆi|tségvetéséről szrĺ|ĺĺ
3/f014. (II.t3'} önkornrányzati re.ndę-|etének módosÍtásáľól,

I}urĺapcst Ft'lr,áľos VIII' |<eľülct Jĺlzseĺ!árosi Önkĺłnnĺinyzat a 20l4. er,i
kłĺltsegvetćsćrol szĺl|ĺi 3ĺ20|4' (ll.l3.) szánrú önkĺlrlnányzati rencleletórrek
lrlĺidosĺtásáhĺlz kapcsolódĺi dĺlkutnentáciÓiát vélemónyezés có|jából nregkiiIclte a
C. C. Áudit ($11ĺyyi7cgá|ťl Klt., dľ. .i.asnáĺli Márta Éva kanlaľai tag kiinyvvizsgírló
részére.

,Ą kiĺ|tségvetési renĺ|c|ct módĺlsÍtásárĺl vonatkozóan kőte|ező éľvényíi jogszab:łlyi
elĺĺĺrásĺlk r,onatkoznĺ k, nrelyek :

* t|Z ÁI|amháztanťrsľól szÓlťl 201I. evi CXC]'V. tiiruény 34-35. $-aiban.
valamint

ł ĺ1Z. Allanrhĺłzĺanásľĺi| s'z<:|(> ĺoľvérry r,,jgreliaitłlsirľól szťl]ť: 368i2011 ,

(XII. 31.) Kĺ:ľm. renclelct 42-44. $-aiban találhatók.

A ĺ.ent megĺ]evezeĺĺ jogszabályi előírások alap'|árl a 'Kćpvisclő-testĹłlet legkósőbb az
ęves kłiltségvefési 'beszrĺmo|ó 

elkészítésének hatáľiĺ|ejéig. decenibcľ ]l.ei hatá|l),aI
mť:dos ít i a a k öltscgr'etćsi ľendcletr1t.

A tiĺľvónyességi. szabáIyszeľűségi szenrpĺrntok a|apjáll elvćgzett vizsgá|at foľnlai
és tartaIrrri e lőĺľásoIĺ lretartńsáľa iľányulf, melye k alapján żł kłivctkezők
álInpÍthĺltók nreg:

* Aľ. Oĺrkoľnrrlnyzal 20l4. ĺlvi kc5lĺsć.gvetćsérol szó|ĺi 3ifÜ|4, (tl.l3.)
iinkclľnrĺĺn;''zati ľerideletćnek ĺnidosítzisł1ľa első ĺrlkalonrma|, a Képviseliĺ-
ŕesfÍilet 28l*. nrájus t4-ei ĺilésćn kerül soľ.

ÉĺĘ KffiZHT"T

201łMÁJ.l Ą tľhł,



ę A,z ()nkĺlľnlĺill3..zat 2{}l4' ćvi kôltsegvetćsćnek ltĺĹisseegei a lnĺiclĺlsĺ|'ásĺ;|ĺ
hatásáľa 2 4Í1' |87 E |l-t-tal (kerii|eterr lrettili auplĺzoĺĺs né|kii|)
kertiInek nlegentc|ésre, bclsti ritcstlpoľtĺlsíĺásoh l.ncIIeĹĺ. a lrer,ételek ęs
kiaĺ|zĺsok fłłösszcge 23 80Ű 313 E Ft.ľa változ-ik.

* A' 20 I4. ľvi kĺlltségrĺetĆsĺirŕiI szĺi|ĺi 3na14. (II. | 3.) ijtlkorlnállvzati
rencleletben credeti olŕ:irányzatkćnt 2 225 |2] ľ ľ;t' Iĺerült tervezesľe. lnint
ktilĺsćgveĺćsi lnarĺrdvánv igénybevćtele, niely .ielen lrlĺic|osíĺ.ás sĺlľ1ttl
2 375 477 Ii Ft-täl megemelésľe keríil, Í.igyelenllre véve a 20|3, evro|
szolĺi záľszállladási ľendeIetben eIlb.p.adott kölĺsćgvetćsi pénznraľaclĺ,án1,
(4 ó0Ü ó0Ü Ij I]ti összcget'

ł Az, ElőteľjesetĆs a lenĺieken túl ľészletesen tarĺałnrazza a bevćteleket ľs
kiadásokat Ćrinľcĺ módosításokat. nrelyek a fÍ}14. er,i kĆilĺsésvetćsi
renĺl* l etteľvczc{ lncI lćk letei n á{vezetćsre keľĹi l nc|<.

* Á bevéte|ckeĺ ćs kiadásokat ćľintci mć:ĺlosĺtásokľa az alábbiak szeľirrt keľĹil
sor. me|Y azĺrlllriln tartalnrazza a kerületen belĹilí <iuplázťlĺltrs ĺlsszcgét.

,Ą nlĹlkiĺctúsi hłiItsćgr,etesi hcvétclek cloiľćny-zzltai t 683 0l4 Ę Ft-tal. a
Íellralnlozásí koltsorgvetési lrer'ćtclek I 250 |]1 lrt-tal novelik az
Önkĺrľlnányz*t kĺĺ ĺt segvetósćnek főtisszeget'

A miiköclesi ktiltségrletćsi kiadásclk 3 127 g95 Il };t-tal. a ĺelhalmozási
költsógvctůsi kiadások 93l 746 E Ft-ĺal lnÓclĺlsĺtiiik az onkorrlránvzitt
kiadásait. ntel}.en hęlriĺ a tartalćkok nlĺiclosiĺásárĺi is iĺvas|atot tesi. a,ł.
Iililteľ.iesztij. ĺlsszosen 2lÜ 733 E Ft tisszesben.

A kön1,vvizsgálÓ * .ic|e nlegĺ tĺtilÍségvetósi ľendeletmódosítási tcľvezetet
luegvizsgá|ta és łisseességóben rnegállapĺÍja, hogy az a jogszabĺ{|yi elĺííľásoknak
nlegÍ.e|e|, így rcne|eletn|koŕ:isľa a|kalnrasnĺrk ítóli.

Budapest- 2011' máius l4.
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