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Budapeit Böváľos Vltrt' lĺeľiilet'rózsefvĺĺľosí
Önkoľmányzat

2{l12' évi kłĺltsógvetéséľő.| saóló
7l?Bt? . (II" 21.) számí: ľeudeletének unódosítĺĺsáľó!

lr c.c. Audit Köuywĺzsgálĺi Kft. . aĺnak tęľmr{szetes személy tagia, dr. Szebellédi
Istväľl kzunaĺai tag kö'nywizsgálo - szárnáľa a Budapest Főváľos VIil. keľtilet
Józscfuáľosi Önkoľmĺínyzat, a felek szerződéses jogviszonyáľa tekíntettel,
kon;ľvĺzsgálói vélemĺĺnyezés oéljából 2012. jrłnius ż7.en megtcĺilđte az,
Öľrlroľmány,úat ?}tf , évi kÖlttégľętéiérĺíl sziló 7|?ilt2. (il. Źr.) száqrÚ ľenđeletéľrek
móđos ításĺĺhoz kapcsolł5dó dolcurnentácíój áĺ.

Az ÁllsmháemľÉsľrít sĺĺĺ|ó 201ĺ. éví CXCV' töruény 23. $ (1) bekezdése szeľint a
hclyi ĺinkormányzat a költségvetését koltségvetési ľęnĺleletben áIlapítja męg.

A kÖltsegvetési ľendęlet młjdosításáľa kötetezö jogszabłílyi elŕĺíľr{.sok vonatkoznako
melyek az Allgmháztaľtásľól szóló 2011. évĺ cxČv. törwéuy 34.35. $.aäban' illewę
az á.llamháctaľtásról szĺí'ló töruény végľehaJtásúľól szóló 368/2{111- (}ťII' 3r')
Korm. ľenđelet 4?-44, $-aĺban tąláihatók.

A lĺöteleztĺ óľvényű jogsznbńlyi előíľásokJrak való nrogťelelés ellenĺĺľzésc a
kÜnywĺzsgĺĹlo feladatkłirébe taľtozĺk

A töľvĺÉnyosségi' sznbńlyszeľÍÍsÉg| gzsmpoutok atĺpján elvégzett vizsgátat foľm*i
és tn'ľtalm| e|őíľńsok bctartńsńrĺ lľányult.
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I. A jelenlegĺ pozitív vągy nęEatÍv iľányú eliíiľányzat nrodosítások az ćľvsnyes
előiľiányzatok alapul vételévei kerĹilnek meghatáľozásľa.

il. A ręndęlętmódosítasi tgľvezet az eľędęti költségvetéssel egyező szeľkezetben
kerĺilt elkészíteséľe'

IĺI. A móđosítási dokumęntáciohoz kapcsolódó elöteľiesztés az' előírányzat.
változtat.ási javaslatokat részletesen indokolja.

U. A szövcgszeľrI és a számszakĺ dokumentácĺók egyaľínt megfElelnek ä
jogszĺbályí ellríľásoküak.

T/, A noľmaszđveg nregťelelöen kiĺveti a vśgľehajtásľa javasolt elíĺirányzat
váItozlásokąt.

Ą.|ĺłlltsówetési reudeleťmÓdosĺtásl teľTeuet tłľt*ĺrnĺ vizsgáIątángk megáll3pítńsĘi;

I, Budapest Főváros vln. keľtlĺet Józsefrlárosĺ Önkoľmänyzat fal.2, évi
költségvetéséľőt szotó 7/?:01?,, (II.21') számli önkoľmanyáati ľend.elętinek
második alkalommąl töľténő mlđosítási javnslatai tĺssz.essésében a tőr5sszeg
tekintetében tr8 09CI E FÚ.os nłivekedést okoznak.

il. .Ą jelenlegi előiľányzat módgsíaíst a 2012. majus 3-án elfogadon koltségvctési
ręndęIętmodosítás óta bekövetkezett vńltozások inđoko{iak. ĺ. Kepviselő-
Tęstĺilet' a Bieottsrigok által hĺleott dłintéseit, valamint a saját hatiískÖľben
tbľténö moďosításĺlkat és egyéb gozdasági események hatĺísát tafia|mazza az
clőĺľanyzat móđosítási javaslat.

il, A rnódosítiĺsi javaslatokban a miĺkö<tési célú támogatiĺseľtékii bevćtelęk
(k'özfoglalkoztatás, szociális ľászoľultsági segelyek, stb.) előinínyzataínak
|5 46?. E Ft és a ktĺzponti támogatłĺsľlk összęsítętt ęnékr] előírányzatainak
938 E Ft növeléséľĚ tęsz javaslatot az Előteľjesztö' Tovrłbbá sor keľiil az
intézményi mtĺködési bevétęlek 16 36l E Ft, as áwett pérrzcszk{izok 3 005 E Ft
és a felhalmozĺłsĺ bevételęk 3 324 E Ft elŕJiľáĺryzataĺnak nĺĺveléséľę, vaiamĺnt a
kő'zhątalmi bevételeken belĺĺl a hęlyi es központi adok 20 000 E Ft énókiĺ
előiľányzatainak csökkentéséľe.

IV, A kĺadasí címekeľl a miĺkodési kiadások I6f 89.t E Fr valamint a fe|újítasi,
fęlhalmoztísi kĺadĺsok 14 685 E Ft össacsÍtętt értélęri előiľlinyzatainak llövctęseľ
taťLailmazz;a a ľęn de I etnró closĺtás, teťv ęzętę.
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A kiađásokon bęlul taÍ[alekokat érintö váltĺrzásokat is rrlagában tbglal a
ľenĺielefuľróđosítási javaslat" A tartalékok tękintetében a ľn'Ĺĺkđdési tąttatékole
163 060 E Ft.tal csö}ĺkęntÉsľę, a ĺ.elhalrnozrĺsi taľtalékok 3 568 E Ft-tal
megemelésľe keľĺi|nek.

A tanaíékok atahrlĺĺsaľóI a ľęndelettervezet 5. számri męliéklete nyijt ľđszletęs
tájékoztafuíst a KépvisęIo.tęsttilet száľnĺíľa.

ĺÍ. A költségvetés finanszíľoeńsi olĺIatra (finansz{ľozási céhi bevetelek és
kiadások) nem vÉltozik.

W, Aju onkormányeat 7/2012. (II.2l.) számri đ,nkoľmányzati ľĺłndelet
rnóđosításiłban bekövctkezett vrł]toaások hatá.sĺíľa:
r ł bsvétglek főiisszege ż1576 378 E Fú.ban, ebből

- a kÖltségvetési pénzfoľgalrnÍ bevétel'ek đ,sszege 16 958 069 E Ft.ban,
_ az elózó évi pénaľlaľadvány igénybevételének összege 3 876 229 E Ft-

bôn,
* a Íiĺąnszíroeási célťr bevetelek tisszege ?4?,080 E Ft.ban

r a kiadások főiĺsszegc 2L 576 378 E Ft-ban, ebböt. a köItségveÉsi kiadłisok osszege 2Đ 944 543 E Ft.ban'
a Íinansz{ľozĺĺsi célú kiadasok Összegc 63l 835 E Ft.ban

kęriil meghatáľoziĺsra.

A kłinywinsgńIó ä jelenlegi kiĺltsĘvetćsi ľenđeletmódosítiĺgi teľvezetet
ľnegryĺzsgĺ{lta és össaesľégélren megállapÍtja' hogy az a jogszabá|yl ę|őíľátokrrak
megfexel' íry ľeu d eletalkotás ľł glkalm as nalĺ ítéli'

Burlapest, l-ÜIf . jťllíus 3.

o,łałrł*-zą.
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kamaľai tag kĺinywĺesgátó


