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A C'Ĺ]- ALĺĺ|iĺ K(jn}.vr,izsgálÓ KÍ1. . anľlak tcľmćsĺetes szemely tagia" cĺr. Szchelládi
Istválr kaĺnaľai tag kĺln5,,t'vizsgĺilľl . szťĺrnáľa Budapest ljĺlváľos VĺľI. kcľĺllet
.!ťłzsefuáľosi ť)nkormári },-l.aÍ,a. a Í.clek szerztĺdĺĺses jĺlgr,iszĺ:nyára tekintettęl'
kČin,vvr,izsgálói r,ć'lĺrrnćlr}ł:zĺis ccliábĺiĺ 2Ü13. januáľ l5.én megkiiłdte ař'

t}nkoľnrlńnyzat 2Gt2. évi költségvetésóľĺĺ| szólĺĺ 7ĺf01?,- {||- fL.1 számťt
ľendt|ĺłŕónek m$ĺIosĺtásához knpcso|ódó dakumentációját.

Az Al|amlráztnľfáľľÔt stó|ó 201I. Évi CXCV. tiĺľvóny 23. $ (t) lrekeĺdése szerint a

hel.yi tĺnkĺ:ľlnányznt a. k'tittsegvel'esćt koltségv*tćsi ľendęlęĺlren áIlapí1ia meg.

Á költsćgvetcsi ľcndę}ęĺ móĺlosításara koteleziĺ 'iĺlgszabĺilyi elłĺírások vonatkoznak.
nrely.c|< az Álknnháztaľtásrô| słóló 20t l. évi CXCY. třirvény 34-35.. $-aĺban- ill*tr.e
az Al|ĺtmháztnľtásľrĺ| *zóló tiĺľvóny végrehajtásáľĺí| saó|ó 3ű8ĺŻÍ!łl. {xtl. 31'}
Koľm. ľende|et 4f-44, $-aibłn talállraĺÓk.

Áz iinkłľnlrányzat jelen ľentlclętmodĺrsítiíszł tr tavalyi óvi (rü12. óvi) kłiltségvetóshez
k*pcsolódik.

A ĺělrt E}*s|"lęveuett jogseahál5li c}őíriisĺlk a|apián a kcpviseli1-testület lcgkésőbb az
élľes ktĺltségvetési bcszámľló elkésaítésének haÍáľĺĺlejéig. decęlnbeľ 31-ei lratállyĺl
n:lÓclĺlsĺtja * kiiltsigr'etési ľenĺĺeletęt. Aĺ Allaĺtrlráztarfás szęl:vezetei] bęszánroliĺsi ćs
kihr3'vr,ezetć.si kłiĹďezrlĺtsdge{nuk sa}éttt.lsságaiľól szotti f4gi2,{}*Đ. {XĺI" ?4.}| Kĺlľnr-
ĺenĺlelęt l0' $ (l} bekcxdése szcľin't azćvęs elcĺni koltsigr'ctcsĺ bęszfunolĺit tł:gkesöbb
a kiivetkeĺ-ťi kiĺlĹscgvetesi đĺ' febľuáľ 28-áĺg kel| nłegkĺi|dcni az i|letékes
słeľveknek.

Ár ntolsc kiiltségve(és módĺlsításárł etrtĺŕrt háĺáľidőt az Onkĺlrmányzat betaľt#tta-

i ;0 l 4. januáľ l -iĺl hatĺil5ba lćp łz ÁIlamhił;taľ|iĺs s.tánlvite ĺérti| szłilt'l 4l2{) l j. (ĺ. l .) K*trłányľellde |et" lnľl.Y aa
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A tiiľtény*ssĺĺgi. szabá|yszeríisógi szempoĺltok a|łpj:*n elvÁgzeft vizsgálat formai
és Éaľtalmĺ elŕĺÍľások betaľtásáľt iľánvult.

ĺt "kÍiltsóęvctési ľenĺĺeletmĺidosÍtási (eľvezet forTnłi..vi*seá"l.ätának megállaĺításai:

l. Á jelenlegi ;loziĺír. vag}. negatír' irálr1..ťl elĆiiriinyz-at lrrcidosításĺlk az ór"r',ćnyes

el t"l iľťrny-zatok a I aprr I vótę lćvcl kcriil n*k ĺneglratározásra.

lj" A ľľnclcletnrodĺrsĺtzĺsi trrvezct az *redeti koltsćEvetŕsscl cgvcző szeľkczetben
ker:ü h e|kćszíĺ:ćsľr:'

lIl. A nltiĺlosítiĺsi deikun'łełłĺáciÓhoz kapcsolodĺi eloteľieseĺés a'I, cltiiľányzat-
váltĺlz.ĺatási javasl atokat ľtĺszlctcscIr inĺĺoktl| ia.

I\ĺ. A szĹivcgszeľĺi e-s a szátnszĺtki clĺrkum*nĺácitrk egyaľáll|. ĺnegÍttrclnek ir
iogszalrá| 1. i e](líľĺłsclkn ak.

V" ĺ\ nonfiüs:ĺłj\.,eg łnegÍŁleloerr kŐr,cĺi a r.légrehajtásra .iavasoIt cliĺiľán.vzat
válĺrrzáserkat.

Ą kq|tségvetćsi ľĺlnďele*.$ódosftá*ĺ tcľvĺzet tartalpl.!v.ĺpstáI*tánnk megá||anĺtásäi:

I. Á I}udłpesĺ Ftjvłiľĺls VlIl " kĺ:ľĹĺl*ĺ Jeĺz,scĺł.*iĺľĺlsi i)nkĺlnriány'zaĺ
20t2. úr,i kiiltsćgvctćsľőI szÓ|tl 7ĺ2fr|2. (tl.2l.) szírmti onkĺlrrnányzati ľeildslet
ŕjtŕ'Í|ik móďosĺtĺísi javaslatiri ťissz-essćgćbľn a ľőtisszeg tekintetében
69 890 E Ft-os nłivekedést ĺlkoznak. nroly mcllctt belső áĺcsĺ:poľtosítás<rkat is
taľtalĺnaz a d ĺrk umęĺrtáciti'

.Ą rnťlclosítiĺs*k hatłisaľa a' bevŕt+|ek *s kiađásol< ľćĺłĺsszege
2Ż Ü29 (}38 E ľ.ĺ.ban keľĺil lncc.lratáľozásľa.

Az iirrkonnĺrn3'zat 2(}12. cvi }iôiĺségveteséľiit szĺilo ľcndcletenek ťIjbóli
mĺldĺlsítása taľta'Inrsrz.a a Kŕpviscäőą*stĹilĺ:t ćs a Bizottsiígak ĺiltal Łt:zoĺt
dtÍntdseket. a sĺliáĺ hatńs}ĺöľben töľtćnĺĺ mť>dĺlsításokat. rĺaIalrrint az. ee1tet)
gazdasági esenrrśn1'ek haĺá sĺĺt.

II. Ąz Önkoľnrán1'zat ľęndęletlnÓclĺ.lsĺĺás teľv:ęzi}te taľtalmrtzza a miikijĺ|Ési c*ĺÚ
ł:levetľlek fi9 s90 ľ. Ft iisszľgíi ntir'ekedéseĺ. rnel,v*biil a nlĺikłidósi cé|íl
ŕĺĺmogatásértókĺi bevételek 45 8{}6 E Ft iissee.gĺĺ. aľ, intćzmónyi míikiiđósi
bevé,telek 4ti 347 fl s..t łĺsszegű niivekedésére keľii| sÖľ a kiĺzponÍi
tńmłlg*ťások t6 
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E Ft ŕissztgíi csłikkentěse ľnel|*tt.

Ą ĺ'elhalnrqlzasi, 1ęłťĺjĺĺĺtsi t.lľvetęlekeĺ tekintvť a7- eg-Yes cílnĺ:k vnnatkozásában
rł glr"ł keľĺi l sĺlľ eI Ői rá n v zat nr ĺidosítłsľa.



lil. .Ą kirrĺ|ásokat éľinfiĺen a nrŕiködési kiadások |Đl 403 E Ft iisszogÍi
ľłĺvekeĺĺése me|lett ä nríikíidési célíl taľtalékok fŻ,6Ż7 E Ft łisszegíi
csłik|łentósćrę kerĹĺl słr'

Á miĺkiiclćsi c.*lú tarĺa|ŕkok csiikkentćsg tarta|nlaz.za a cćltańalćkok 6 84(} ľi tjt
łisszegiĺ ť:s a?' áĺtalálros laľĺa}ék l5 787 ľ:] ľt Össiłegii csökkentését a
ľľndľlettęľvgzł:t 5. szálrril ntellćklctćbcn ľeszletęzęĺtck szcľint.

Á feth*tnrozási, felńjĺtási kiaĺl*sokon be|ü| a beľuházások 8 886 E Ft
tĺssze giĺ csök kentésóľe tesz j avasl atot az E| őteľj ęsztiĺ.

Iv. ĺ\z' i)nkorniáĺr1."zat 7l2íJ12. {lI'2l.) szánrrl örrkorĺrrłinyzati ľelldelet
ĺrri dos í tásátran hek övetk czctt változások h*ĺásá ľa :

r a lrevételęk fĺĺłĺssztgeff 029 0'38 E Ft-ban. *hbĹit
* a kłilĺ'scgvĺ:tuisi penzĺbľgalrrri bevćtełek ĺlsszcgc l7 4l0 .129I:' 

I..t-han'
_ i13' eliizű évi pćrlzllrał:adválry* igćłrybevctelćltł:k Összĺłge

3 ĺt76 2?9 tIljt-barr.
- a ť]nanszĺnlzási céĺu bevť:łelck iĺssz'.eg*742 08(} E Ft-han.

r * kĺadásoh ŕĺĺłisszege 22 t}29 038 E Ft.ban, ebbőI
_ a koltségr'ct.ési kiadások ĺrsszcge 2l 397 2Ü3 E }::ĺ-lran.
* a ĺinalrszíľĺlzási ct"{lri kiadásĺrk qissze-g..ij 631 s35 [: [.rł-bałt

keri'iĺ ĺneghĺtáľozásľa.

Á. kiĺnyvvizsgálĺĺ n jelenlegi kłĺItségvetěsi ľenĺĺe|etmido*,ĺt*isi teľvezetef
megviusgátta ós összessĺ4gében megĺĺllapĺÍja, hogy az a jogszalrályi előírĺłsĺlknak
nr egťclel, ĺ gy ľe n dclstalkotásľa ĺ lkalnr łs nak íté| i.

}3u<lłrp*st. :{) l3. januáľ 2l .
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