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KoNYvvIzsGÁLl! vÉ tE tll É ľv
BudaFest Főváľos Vlu. keľü|et JozĘPfváľosi onkormán}ľrat

f0ĺ1' ěvi |ĺłi|tsÉgvetésórő| słóló
9J201.l. {||. ż1') számú ľendEletének módosításáľól

Budapest Fóváľos V|l|. keľíilet Józseńĺárosi Onkoľmányzata, a 2011. évi koltségvetés

męáĺlapiÍasár'ói szoio s/2Ü11' (||'21') önkormányzati rende|et modosĺtásáro| szóló

elöterjesztěsÉt, rende|eüewezetét es a hozzá kapcsolodl száľnszerĺj lĺĺmutatásokat a
konywingálo nfu zére vé|eményezés ce|jából meg kti ĺdte'

A ktinywizsgá|o a jogszabá|yi e!őirások alapján a7. onkoľmányzat koltségvetésénelt

rnodosĺtását ęllenőľĺzte és vÉteményÉt a kovetkezĺĺ pontokba fog|alHn hołza a Képvise|ĺĺ .

Testiilet, a Polgármesieĺ és az éĺdekeltck szíves tudomásána'

1. Az Áĺlamháztartás míikodési rendjéről ęolo2Đa2a09. ixl|' 19.) koľmányľende|et 67. $
(1) be|ĺezdesę szeľint az onlĺormányzat a koitségvetěsét, valarnint az iľányĺtása alá

taĺtozo koltségvetési szervek e|őirányzatait a ľende|eténe|t módosĺtásáva|

megváltoztathatja' A ko|tsegvetesi ľendelet módositásána kotelezg jogszabá|yi előiľások

vonatkoznak, me |yek betaľtását a kö nywizsgá|o kompsten ciája e|lenőľizn i'

2. Budapes't F6váľos V|ll, keľti|ęt Jozsefvárosi on|ĺonnányzat 2011. evi koltsegvetesét

idÉn haľmadift aĺ|ĺaĺomma| módositja' Ennelĺ megfe|e|öen a könywizsgá|ó számára

vé|eľnényezés céljábo| megkiildésrÉ került Budapest Fdváľos V||l, lĺerti|et Józsefuáľosi

onkorrnányzata 20í1. évi ko|tségveteséről mó|ń gl2011, {ll' 21') számú rendelet

modositásáľe vonatkozo do|ĺumentäcioja.

3. A lGpviselő - Testü|et számłra benyüjtott jelenlegĺ e|őĺrányzat.rnodosĺtáshoz tartozó

rende|etteľveuęt és a hozzá kapcso|odo lĺiegěszitő táblázatok, azez a sz6vegsreľű és
a számszaki dokumentációk egyaľánt a vonatkozo jogszabá|yi ĺĺŕivete|ményeknek

megfe|e|ö formában és taľtalomma| keszu|tek.

4, Az E|őterjesáĺĺ az onkoĺmányzat 2011. ěvi koltsĘ1vetásének í73'745 eFt összegĺi
csökkentéséľe tesz javas|atot.
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5. Az Onkoľmányzat 2011' évi ko|Eégvetę$i rende|etének Újboli modositását a Képvise|ö-

Testü|et, Bizottságolĺ as a Kisebbségi Onkormányzatok álta| hozott dřiniések, va|amint

az ál|ami támogatások, saját hatáskoľÍi modosĺtások és egyéb gazdasági memények
teszik indokolttá, me|yľől az Etöteľjesztés nytijt a KepvĺsekÍ. Tes{ü|et részére résztetes

tájékoaaiásf.

6' A ľende|eilervezethez kapcso|ódo számszakĺ meĺlék|ętekben bemutatottalĺ ezorint az
onlĺormányzat bevÉte|i és kiadási címein a lĺovętkezö e|ĺíiľányzat.mldosĺtásokra kęrül

s0r:

Beyéĺeĺefret éľłntĺĺen
. miikodĺÉsĺ bevěteĺek csoklĺenése 42.B21 eFt,
. onlĺormányeatok és felügyeleti szervek támogatásánalĺ csoklĺenése 111.184 eFt,

r fulhalmozási beváte|ek novekedese 36.742 eFt'

Kiadĺísokaü érÍnŕően
. mükĺidési kiaiások csĺjk|ĺenése 2Ż3.857 eFt,

r fe|halmozási kiadások novekedése 106.794 eFt

7 ' Az eloiľányzat modosĺtások hatásáľa a taľta|élĺolt osszessegében 326.576 eFt.ta|

osokkennek, igy az á|talános iaria|Ékok 7,193 eFt.ban' ä mťĺkodési ce|taľtalékok

123.545 eFt.ban és a fe|ha|mozási ce|tarta|ekok 334.165 eFt.ban keniĺnek

meghaiározásra a 8. számr]l me||ákieiben ťog|altak szeľínt.

8, A modosĺtások kovetkeztében a 2Üĺ 1. évi kó|tsfuvetés Íoiisszegęi az a|ábbiak szeľint

kerii|nek meghatározásra:

> a ko|tségvetésibevételek összege 22.733.29s eFt'
ts a finanszĺrozási bevételęk osszege 4"378.465 eFt'

ts így a bevétęlek fötisszege 27,ĺlĺ'763 eFt'

ts a ko|hégvetési kiadások osszege 26.E08.743 eFt'
ts a finanszíľozási kiadások összege 303.020 eFt'
F ĺgy a !ĺladások föösszege 27.1ĺĺ'763 eFt.

A könyvviesgáló a je|enlegi költsiÉgvetesi ľende|etmodosítási teľvezetet megvizsgá|ta és
megállapÍtia, hogy ae a jogszabá|yi elöiľásolĺnalĺ megfele|ő, ľendeletalkotásľa

alka|masnak ítéli és elfogadásľa ajánIja.

Budapest, 2011' szepteľnber 7.

dr. Szebel|édi |stván

kamarai tag konywizsgáĺó


