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312014. (II..13.) tĺnkormányzaÍĺ ľendeletének

Budapest Főváros VIII. keľtilet Józsęfuárosi onkormányzat a 2O|4. évi
költségvetéséľől szóló 3lfU|4. (tI.l3.) szálnú önkoľrnányzati ľende|etének
rnodosításához kapcsolĺidó dokumentációiát véleményezés céljából megkůi|dte a
C. C. Audit Kĺĺnyvvizsgá|o Kft', dľ. Tasnádi Márta Éva kamarai tag könyvvizsgá|ó
részére.

A kłiltségvetési ľendelet módosĺtásáľa vonatkozóan kötelező éľvényű jogszabályi
e|őíľások vonatkoznak, melyek:

+ az Államháztartáslol szóló 20||. évi CXCV. töľvény 34-35. $-aiban,
valalnint

+ az Allarnháztartásľól szóIó torvény végreha.jtásáľól szĺi|ó 368/20I | .

(XII. 3l.) KorIn' rendelet 42-44. {i.aiban találhatok.

A f.ent megnęvezett jogszabá|yi e|óírćtsok alapián a Képviselo.testtilet legkésőbb az
éves költségvetési beszámo|ó e|készĺtésének határidejéig, decembeľ 31-ei hatállyal
módosítia a költségvetési ľende|etét'

A töľvényességi, szabá|yszerűségi szempontok alapján elvégzett vizsgálat formai
és tartalmi e|őírások betartásáľa irányult, melyek alapján a következők
állapĺthatók meg:

ł Az onkoľlnányzat 20|4, évi kö|tségvetésér<ĺ| szóló 3120|4, (II.l3.)
. önkortnányzati ľendeleténęk módosítására második alkalommal, a

Képviselő-tesÍü|et 2014. augusztus f7.ei ĺilésén keľül sor.
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Az onkornźnyzaÍ' 2014. évi köĺtségvetésének főösszegeí a lnódosítások
hatására 786 244 E Ft-tal (keľíileten be|iili dup|ázódás né|kül) keľii|nek
megeme|ésľe, belső átcsoportosítások lnellett. a bevételęk és kiadásĺlk
tőösszege f4 586 557 E Ft-ra változik.

Az Előteľiesztés ľészletesen tartaÍlnazza a bevételeket és kiadásokat érintő
módosításokat. lnelyek a 20|4. évi koltsegvetési rendelettervezet
rnelléklętęin átvezetésľe kerü lnek'

A bevételeket és kiadásokat érintő rnódosításokra az alábbiak szerint kerĹil
sor, mely azonban tarta|mazza a kerĺilęten belüli duplázódás osszeget.

A rnűködesi koltségvetési bevételek e|őírányzatai |2| 990 E Ft-tal, a
Í.e|halmozási ko|tségvetési bevételęk 644 338 E Ft-ta| novelik aZ
onkormányzat k<iltségvetésének fóĺĺsszegét.

A műkodési költsegvetési kiadások 14| 067 E Ft-ta|' a Í.elhalrnozási
kĺiltségvetési kiadások 194 877 E Ft-tal módosĺtiák az onkormányzat
kiadásait, lnelyen belül a taľtalékok rnódosításáľa is javaslatot tesz az
Előterieszto'

A könyvvizsgá|ó a je|enlegi kii|tségvetési rendeletmódosítási teľvezetet
megvizsgálta és łisszességében megállapítja' hogy az a jogszabá|yÍ előíľásoknak
megfelel, ĺgy rendeletalkotásľa alkalmasnak íté|i.

Budapest, 2014. augusztus 25.
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-..dr. Tasnádi Márta Eva
kamarai tag kĺĺnyvvizsgáló (005030)


