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ľÜccnľrEN Kol{rwlzsoÁril JEtENľÉs
Budapest Főváľos VItr. keriilet Józsefuárosi önkormányzat Képvisďő.testiilete részére

Budapest Főváros MII. keĺíilet Józsefuárosi onkoľmänyzat
2017. évi kiiltségvetéseről szóló
rendďettenrezet vizs gálatáról

A kiinywizsgálat elvégezte Buíĺeľest Fóváros Mtr. kerĺilet Józsefuiĺľosi onkoľmĺłqzat
Képviselő-testi.i]etének 2016. december zo_i tilésére előterjesztett költségvetési
ľendelettervezetének vizsgálatát, amelýen a bevétđek 6' 5ąđások költségyetési meĺleg
szerintí tervezett főłisszege egyezően 18 228 896 E FĹ ezen bďĺil a kölbégvetési kiaĺIások
fóiisszege 18 z28 896 E Ft' a kłiltségvetési bevételek főösszege ĺ7 o49 2Ĺ5 E Ft' a
finanszírozási bevétďek łisszege 1 179 681 E Ft, emę|y teljes iisszegében az ďőző év
kiilbégyetési maľađuĺn5Ďól - belsö forásból - származik

A költségvetés előterjesztés e az onkormányzat polgármesteľének feladatköľébe, a

kĺiltségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő.tesťtiłet hatásktirébe tartozik.

A könywizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.
A könywizs$áIat magyaľ Nemzeti Kiinywizsgálati Standardok ďapján, vďamint a
költségvetési renđelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabálý előírásokra figyelemmel
keriilt végľehajtásľa. Minđezek értelmében a könywizs$álatrrak az éves ktiltségvetés
véleményezése során me$ kell gyöződnie arľól, hogy az éves költségvetési rendeletteľvezet
nem tartďmaz-e jogszabáIlyal ellentétes rendďkezéseket, kíadási és bevételi előirányzatai
biztosítják-e a kłiltségvetés egyensulyát. A könywizsgálat magában foglďta a tervezett
előĺľányzatokat megalapozo számítások vizsgálatát, vďamĺnt az éves köItségvetés átfogó
bemutatásának értékelését. A könywizsgáló meggyőződése, hogy az elvégzett munka
megfelelő ďapot nyijtott a kiin5rwizs gálói vélemény kialakításáho z.

KönyvuizsgáIói velemény:
A könyvuisgáIat véIeménye szerÍnt Budapest Főuáros um keriilet Józsefuárosi
Ónkorruányzat 2017. éui kiiltségvetési rendelettervezetének előtĘesztése a vonatkozó
előÍrásofuak megfelelően tőftent taĺta]ma összhangban uan a jogszabáIý ktivetelmenyekkel.
Nem jutott a könyvuizsgáIat tudomására olyan lényeges Ínforuáció, ame]y a bevétďi és
kiadási előÍráayzatok mega]apozottságát érintené.
A kiinyvuÍzsgáIat megítelése szerint a rendeleltervezet rendďetalkotásra a]ka]mas.

Budapest, 2O17. december L6.

Tóth Kálmán
Szakmai igazgato
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