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C.C. Awdit
Kiinryaui'rsgüIa
Koriđ,tolt FeIeI,ÍÍsséEtí Tđrsa,súg

TELEFE;T
Đn Szebelíédi rsnĺán

A váIaszt a kővetlregő faxru
kéĘitk:

TÍ sz tsł t F olgĺi"wł e s te t ar !
Tis z telt a s z tályvez e t ő As s z ony!

06-1-22Ü-87at

Ełlik teleťonáIjon, ha nem éĺke.gew meg mÍnđen
Flease Phone iÍaII not rcceiveď!

Ci?nzett: dr,KocsÍs fuÍiité

Fax száEla: 06.1 313.0438

Q ldalak, ł.71iľłl a (a fedlappa t rgyiitt) :

Nłl ý pages (Iniludiĺlg Íhfu ane):

Palgánles ter tJr ĺéssérc
Fáńs GsnłÍ,áné

Péru u gyi o s at il1,vał e tđ .4e s z o n y ré s z óte

Melli,Éetŕen negkłtďlłn a sąak.ségeĺ kiĺnjwiąsgilłÍi aihméryt ŕaałÍbbi są1uufelhasiytlásro,

BwđapuĄ 20,ł2. janurir 17'

TisęhtteI

6",,!;+ł.*:ĺ.tłĄ "

đr. Srybellédi Iĺwłźn
k a rĺl * ra i tag k, ii ry aui éggź l ĺi

EĺrÖság: Üg, o1-1q-o1za71Béiegyezvé:,zvé: Favaros, lJl|osEgj Ug. U7-,V.
ŕt.1 t4E Eudapest, Fogaľasi Út 58.

Tet,: (3ô"1) 22a.87Ż5 ' jsDtÝ' Géil ąaĺ-p2ä0.ôg . Fałt: (3G-1) Ż2a.8722,. 
E-mail: nĺmĺod6l.cęa,hu " Wv1lw,đta.hu
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(Ü"C. Auď'it
Könpaaźzspłźtr,ó
Korĺ,đ,toĺ,t Fleüeĺős sěgiÍ, Tđ.rsa,sú'g

xĚľ*lvvvlz s c Á[ o ĺ vÉlnME ty

tsudapeet ľőváľĺls VIII. keľtilet ióztefváľogi Önkoľnränyzat

Ż011'" évi kŁiItségvetégĺÉľő[ Enóló
9ĺ';üT]-. (II. 21.} su ámú ľenđeletének ĺnödogít$sáľól

ŕ\ C.c. Auđit Kĺlnyĺrvizsgálr KÍt. . annak teľmészetes személy tagja, d.ľ,

Szebe1lédi IsťVáľl kamaraĺ iag könyvvizsgáll * számáľa Budapest Főváľos VItrI.

keľĺi1et lózsefvárosi orrkoimányuatą, a felek szęľződéses jogviszonyára

tekinteĹtel, kony.rrvizsgálóí véleményezés cétjálrol ro1?. i1nuaľ 16-án

megktitdte az onkoľnrđnyzat 20]'t. évĺ költsěgvetéséľől szóIl 9ĺfü11', (II. 21'.)

számťr rerrde}etérrek midoaításához kapcsolldl dokumentációját'

Ae Ál1ąmháataľtásľot szolo f011. évi CXCV. tőľvěny (továbbíaklrarr: furt'; zs'

s G) bekęzđése szeľint a lrelyi cirr]ĺoľmányzat a köliségvetését kŕĺIŤsÉgveľési

ľendeletben álIapítja meg.

A kÜltségvetési ľendeletben megjelenő trevÉtelek ĺÉs kiađások
111óđosítäsĺĺót' a kíaclásí előiľányzntok kiizŁitti iá.tcsopoľtosításľól a
képvíselő.testĹilet đŕinthet, Íĺgyeleľnbe véve azt ís, hogy a helyi
onkoľmányzati kÖltségrzetési szeľv lrevéte]Í és kiađási eIőiľányzątai az
Áht. .'egľehajtási korľnáľryľeľrdeletében nreghatfuozott esetekben saját

hatáskČiľben módosíthatók, a kiađási előíľányzatok eryrnłís kozott
átcsopoľtosÍthatók.

A képvĺselő. testÍĺlet. az első neryedév kivételével - neryedĺÉveľiként, a

d'öntése szeľinti időpontokban, de legkésđbb älil Éves kötrtségvetésí
beszánn'oll elkészítégének hatáľíđejéĺp đecembeľ 31-ei hatáliyal
móđosítja a koltségvetési ľenclęlętét'
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Az eJőiľányzat.mlđosítások elvégzésének végsö hatáľiđejét az

Á[amha'taľtá'g sueľveuetęi lreszámoĺási ěs konywezetési
kiitelezettségének sajátosságąirrt szóI.s ?ą'9/Ź]Đoo. (Xil. f4')
kclľmänynuŕđuluľ 1Ü" $ il) beke]zđése a kövętląęzŐ kÖltségrletěsi év febľrłáľ

28-áíg íľja elc!.

.A költséryefési ľenđęlet modctsíľásáľa s fęnttekben -foglaltak szerírrt

köteiegő -jogszabiályĺ előíľások vĺrnątkoznąk' melvek el'lenđľzése ä

kłirrywĺz*$ďo felađatkoľébe taľtozik" A törĺłényességl, szłbályszeľťĺségĺ
*=uńp"''tät. alap|án elvégzett ellenőrzés fgľmąi és taľtalmi előíľások
betaľtásáľa íľányult"

A. ko1tsÉgvetésĺ renđeletĺnrđosítaaÍ teľvezet. foľľnaí vizsgálatának
nnegłłllapításail

I' A jelenlegi pozitív vňäy negatÍv iľŕłnyri eiőiľányeat
miđosítások az érvényes elŐiľányratok alapul vételével
keľĹilnek me glratáľo eá.s ra.

iI. A ľerrdeleťmqílosítási teľveeet a.a eľed'eti lĺöltségvetéssel
egy ező seeľkezetben keľttlt elkésĺítésľe"

ľI. A modosításí ĺí'cllqumentacióhoz olyan előteľjesatés
kapcsolldĺko mely ä,z előiľányuat.változľatásí javaslatokat
megfelelően lrrc{olcolj a'"

IV. A szövegszer{ĺ és a suánrszaki đokumentációk e6yaľá.nt
megfelelnek a jogszabályi előíľásoknak'

V. A noľľnaszoveg megfeIeIően követĹ a végľehajtásľa javasolt
előiľány zat változásokat.

.A kilttstgvetésí rende}etmódosítiłsí teľvezet taľtalmi viasgiílatának
nregállapításaí;

I' Áz CInkoľmárryaat Képviselő - TestĹiletének fÜ12' januáľ 1.9.én

taľtaľrdi iilésén az, ElőteĘesztö a g/äaĽ'" (II' zL,)
öľrkoľmányzatĺ ľeni1ľle ľ mó dosításáľa tes z j av aslatot, melyrrek
eľedrnényeképpen a bevételęk és kiadások főösszege 157.865

eFt.tal töľténő n.üvekeđéséľe keľĺil soľ.
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A koltsÉgrletési ľendelet ÔtÔđik aikaIommď toľténĺ3

rĺńđosítását . Polgáľmesteľi l.IÍvatal, valamin b ae irrtézmények
tekintetében aE aIábbía.k indokoIják:

{ü mÉkođesi és felhaIĺnozási bevÉte}ek növekedése.
ľ$elyen beluil a tárnogaťáséľtékĺt bevětele}<, ätveťt

pěĺreeszköuł:k éĺ aa állami tárnogatások (noľmatív és

Ĺiizpontosított) el.őiľányzataĺ keľiiinek ęlsődlegesen
megemelésľe.

A bevětelĹ előiľáľryzatoklroz kapcsolo5dr kĺađfu i. elő Íľányza tok
alakulásáľó} ae Elő teĘesutés kapcsolćrľtó meilékletei nyúj tanak
teljesktiľü tájékoztľttást a Képvisel.ő - TesťĹi]ęt szá.máľa.

Á, ľenđeletrĺrÔđosíľás teľvezete tartalmazza továbbá a

polgáľmesteľí saját hata*kőľben tÖľtÉnő e1őiľán1,g61

łaltogásokat, valamint soľ keľ{iů a kö}tsé5vetést éľintő tlelső
átcsĺlpoľtosításokľa is.

Az á.ltaláľros és céltaľtalék tekiľrtetében végľel.iajtott
móctosítások ľerrd'eleten tciľtérrő átvęzetéséľe ís soľ keľĺil. Ąz
általá:nĺ:s taľta[ék ŕ3ssaege össeességélren 2.3ó4 eFt.tal, ä

céItaľtalěiĺ összege osszességében 2'ü7B eFt-tal keľtil
csiikkentésľe.

Ac Önkoĺmárryzat 9/2t)17. (II.21.) oľrkormányzati renđelet
rnódgsításában bekłivetkezett vá.].tozások hatásáľa:

Ú a bevételek fűosszege Ź.s,o77.477 ez'eÍ Ft.ban,
ebbő1

a költségvetési bęvételek össaege ?f,3$9'1'Ű7
ezeľ Ft-ban,
ä fĺnanszÍľozásí ľéjťr bevételek ĺ5sszege
2'.708.37Ü ezeľ Ft.baľl

C a kiadások főosseege f5.Đ77"477 ezeÍ. Ft.ban,
ebbŐ1

il.

ilI.

ry.

a koitségrĺętésĺ kíadások
ezeľ Ft.ban,
a Íinanszíľozási célú
31.0'554 ezeľ Ft-baľt

keľtĺl ľneghatáľ#zásľŘ"

össz.ege Ż4.7őb.9?3

kiaclások összege



20l?-ül.l7 l7:?5 FŔ0M.üüA Zrt lEC ł,UDIT l{ft +96 l äaotľee T.55g P'0ü5/Ú05 F.455

A kónywizsgálť.ľ a je}enlegí ktĺItséryetésí ľenđetehrnńđosítási teľI,.ezetet

meryi^gáltaäs megátlapítiĺ, }rogy ar a joryzabáĺyĺ előÍľásr:knak megéelel'

ígylendětetalkotásľá atkalńaa'ak ítéli és elÍogadäaľn aj ánlj a.

Budnpest, zol'f' januáľ 1'7'

đr.Szebe1}éđi
kanrraľaÍ tag ký


