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xoľyvvlzscÁLór vnr'nnĺÉľy
t-IBUDAPEST F'OVAROS VIII. KERULET JOZSEF'VAROSI

oľxoRMÁNYZAT
számára

a 2015. évi költségvetésľől szólĺí
612015. (II. 20.) ľendelet módosításáľól

Budapest Főváľos VIII. Kerület Jozsęfváľosi onkoľmányzaą a 2015. évi
kd'ltségvetéséről szólő 6120|5. (II. 20.) számú ľendelet módosításához kapcsolódó
dokumęntációt a C.C. Audit Könywizsgáló Kft. számára véleményezés céljából
megkĹildte'

A C.C. Audit Kiĺnyvvizsgáló Kft. a hatályos jogszabályi ęlőírások _ kiemelten az
ÁtlamháztartósróI szóló 20I I. évi CXCĺ/. törvény 34-35. S-aí, valamint az
Államháztartásról szóló törvény végrehajtósáról szóló 368/201I. (XII. 3I.) Korm.
rendelet 42-44' f-ai _ alapján a rendelet módosításának teľvezetét megvizsgá|ta,
vél eményét az alábbiakban fogl altak szeľin t hozza a Képvi sel ő-testület tudomására.

I. Az onkoľmányzat 2a1r5. évi költségvetéséľől szóló 6/2015. (II. 20.)
önkormányzati ľendeletének módosítására második a|kalommal keriil soľ.

II. Taľtalmában Képviselő-testĹileti döntések koltségvetési rendeleten való
átvezetést, polgármesteri, intézményvezetői hatáskörben jóváhagyott
módosítások, átcsoportosítások átvezetését, illefue az előző módosítás óta
bękiivetkezett egyéb gazdasági események miatti, és a koltségvetési szervęk
vęzętői źital javasolt e|oirźnyzat módosításokat, valamint e|(ĺitányzat
konekciók at tafia|mazza a j e lenlegi módosítás i tervezet.

m. A módosítások haÍźłsfua az onkormányzat érvényes koltségvetésének
fĺĺösszege osszességében 130 736 E Ft-tal emelkedik, ennek megfelelően a
fióösszeg 2f 724 tló E F't.ban kęrĹil megállapításľa.
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IV. A módosítás a műkodési k<iltségvetési bevételek tekintetében
94 736 E Ft-os, a felhalmozási kÖltségvetési bevételek tekintetébęn
3ó 000 E Ft.os növekędést okoz összességében, illetvę a kiadási oldalon a
működési költségvetés l25 187 E Ft.tal csokken, és a felhalmozási
költségvetés 255 923 E Ft-tal osszességében emelkedik' (Ez utóbbiból
jelentős a felújítások előirányzattĺĺak emelkedése l33 317 E Ft összegben.)

V. Az e|oterjesztés részletesen mutatja be az egyes módosuló e|őftányzatí
címeket, mely módosítások a ľendeletęn ís megfelelően áttvezetésre
kęľĹilnek.

A C.C. Audit Könywizsgáló Kft. a jelen|egi költségvetési ľende|etmódosítási
terĺł ezetet megvizsgá|ta és összességében megállapítja' hogy az rendeletalkotásra
alkalmas.

Budapest, f0|5.június 24. 1.C. -4"ál
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t l48 Budapest, Fogarasi út 58.
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