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Budapest Főváros VIIL Keľület Józsefváľosi onkoľmányzata 
^ címben

megnevezett tárgyÚt előterjesztést és a hozzń kapcsolódó dokumentumokat a C.C.
Audit KłĺnywizsgáIó Kft. számáľa véleményezésre a|kalmas időben megkü|dte.

Á. C.c. Auđĺt Kiinywĺzsgálĺí Kft. a dokumentumokat átvizsgálta, mely alapján az
alábbiakat rtigzíti.

Ą jelenleg hatályos jogszabályok nem irják el<ĺ köte]ęző jelleggel az
onkormányzati gazdá|kodásľól szóló I. fétéves tźĄékoztatő elkészítését, illetve a
Képviselő Tęstĺ'ilet elé töľténő beterjesztését. Ilyen formán kijtelęző taľtalmi és
foľmai előíľások sem vonatkoznak a tćĘ ékoztatőr a.

A könywizsgőiő a töľvényi előírások hiánya mellett is támogatj a, az e|so
félévľ<ĺl szóló tájékoztato elkészítését, hiszen ezćita|juthat a tisztelt Képviselő-
testtilet döntéseit tźmogatő infoľmációk biľtokába.

Az első félév során az e|őirányzatok módosításáľa két alkalommal keľült sor,
összesen (halmozódás nélkül) 3 275 560 E Ft összegben.
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m. A gazdźr|kodás pénzügyi mutatoinak alakulását bemutató teljesítési adatok az

alábbiakról táj ékoztatnak :

Mĺíködési költségvetési bevétęlęk teljesítése 7 085 915 E Ft
Működési költségvetési kiadások teljesítése 7 |28 829 E Ft

Működési egyenleg - 429I4EFĺ

Felhalmozási költségvetési bevétęl teljesítése I 270 613 EFt
Felhalmozási költségvętési kiadások teljesítése I 613 04f EFt

Felhalmozási egyenleg - 34z 369 EFt

A Íinanszírozási műveletek teljesítése kizźlró|ag a ha|mozódást okozó
intézmények finanszírozásátjelentó bevételeket es kiadásokat tarta|mazza.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenĺegét befolyásolja, hogy techníkai
okok miatt a pénzmaradvány igénybevételęnek teljesítése nem került
bemutatásra a számvitęli és pénzügyi nyilvántaľtásokban.

A kiadások teljesítése előző évről áthúzódó kötelezettségeket is taľtalmaz,
melynek fedezetérol a maradvány elfogadásakor dönttjtt a Képviselő.testtilet.
(Nęm tÓľtént feďezet nélküli kotelezettségvállalás.)

Felhívja a konywizsgáló a figyelmet a tęchnikai prob|émák megszüntetéséľe,
azaz a pénzforgaĺom nélkĹili (maradvány igénybevétele) bevételek számviteli
elszámolására és annak pénzügyi kimutatásáľa.

Az egyes e|őirtnyzati címeken tapasztalható teljesítések bemutatását, indoklását
az e|őterjesztés megfelelő részletezettségge| tarta|mazza, a|ka|masan arra, hogy
a Képviselő-testületet a 20Í 5 . első felévęs gazdálkodásľól tájékoztassa.

A C.c. Audit Kiinywiasgáló Kft. a fentiekben foglaltak figyetembe vételéve| a
täjékońatőlt tudomásul vételre ajánlja a tiszte|t Képviselő.testiilet számáľa.
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Hirsch László
C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft' (000062)

l148 Budapest, Fogaľasi út 58.
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