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Korlú'talt Felelő s ségíź Tó'r sa;s.űg

tso ľvyvTzscÁr,óI Y.ĘĘnľĺnlĺY

BUDAPEST F.ovÁRos vtrIl. KERt}LET JozsEF.vÁRosI. onroRMÁNY?'AT
számára

a 2015. évÍ kiiltségvetésľőI szóló
6.ĺ2aI5. (II. 20ł) ľendelet módosításáról

Budapest Főváros VIII. Keľiilet Józsefuáľosi onkormányzat, a 2OI5. évi
költségvetéséről szóló 6ĺ2015. (II. 20.) számú rendelęt módosításához kapcsolódó
dokumentációt a C.C. Audit KĺinywizsgáIő Kft. számáľa véleményezés céljábó|
megküldte.

A C.C. Audit Könywizsgáló Kft. a hatályos jogszabályi előírások _ kiemeĺten az
Áttamhdztartásró! szóló 20] I. évi CXCV, tđrvény 34-35. f-ai, valarnint az
ÁIlamhóztąrtásról szóló törvény végrehajtásárót szóió 3ő8/20Ii' (ilI. 3].) Korm.
rendelet 42-44. S-ai _ alapján a rendelet módosításának tęľvezetét megvizsgźita,
véleményét az a|ábbiakban foglaltak szerint hozza a Képviselő.testĺilet fudomására.

I. Az onkoľmányzat 2015, évi költségvetéséről szóló 6l2}t5. (II. 20)
önkormanyzati ľendeletének módosítására negyedik alkalommal kęľül sor.

il. Tarta|mźhan Képviselő-testületi d<intések ktlltségvetési rendeleten való
źlftęzętést, polgármesteri, intézményvezetői hatáskorben jóváhagyott
módosítások, átcsopoľtosítások éttrezetését' illetve az e|őzó módosítás óta
bekĺjvetkezett egyéb gazdasági események miatti, és a költségvetési szeľvek
vezętői által javasolt előiränyzat módosításokat, valamint e|oirényzat
konekciókat tartalmazza a je\enlegi módosítási tervezęt'

m. A módosítások hatásfua az onkormányzat érvényes költségvetésénęk
fĺĺösszege összességében 2t 392 E Ft-tal emelkedik, ennek megfelelően a
főösszeg 22 787 083 E Ft.ban kerül megállapításra.
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IV. A módosítás a működési koltségvetési bevétęlek tekintetében
ĺ3 769 E Ft-os novękedést, a felhalmozási költségvetési bevételek
tekintetében pedig 7 623 E Ft.os növekedés okoz összességében, illefue a
kiadási oldalon a működési költségvetés 75 926 E Ft.tat csökken, és a
felhalmozási költségvetés 97 318 E Ft-tal emelkedik ĺisszességében.

V. Az előteĄesztés ľészletesen mutatja be az egyes módosuló e|őirźnyzati
címeket, mely módosítások a ľendeleten is megfelelően áťvezetésre
keľĹilnek.

A C.c. Audit Ktinywĺzsgáló Kft. a jelenlegĺ köttségvetési ľendeletmódosítási
teľvezetet megvĺzsgálta és összességében megá|lapítja, hogy az ľendeletalkotásľa
alkalmas.

Budapest 2015. októbeľ 20.
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