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Enóló
Ż011'" évi kŁiItségvetégĺÉľő[

9ĺ';üT]-. (II. 21.} su ámú ľenđeleténekĺnödogít$sáľól

ŕ\ C.c. AuđitKĺlnyĺrvizsgálr KÍt. . annak teľmészetes személy tagja,

d.ľ,

számáľa Budapest Főváľos VItrI.
keľĺi1etlózsefvárosi orrkoimányuatą, a felek szęľződéses jogviszonyára
tekinteĹtel, kony.rrvizsgálóí véleményezéscétjálrol ro1?. i1nuaľ 16-án
megktitdte az onkoľnrđnyzat20]'t. évĺköltsěgvetéséľől szóIl 9ĺfü11', (II. 21'.)
számťr rerrde}etérrek midoaításához kapcsolldl dokumentációját'

Szebe1lédi IsťVáľl kamaraĺ iag könyvvizsgáll
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Ae Ál1ąmháataľtásľot szolo f011. évi CXCV. tőľvěny (továbbíaklrarr: furt'; zs'
s G) bekęzđéseszeľint a lrelyi cirr]ĺoľmányzat a köliségvetését kŕĺIŤsÉgveľési

ľendeletben álIapítja meg.

kÜltségvetésiľendeletben megjelenő trevÉtelek ĺÉskiađások
a kíaclásíelőiľányzntok kiizŁitti iá.tcsopoľtosításľól a
111óđosítäsĺĺót'
képvíselő.testĹilet đŕinthet,Íĺgyeleľnbevéve azt ís, hogy a helyi
onkoľmányzati kÖltségrzetésiszeľv lrevéte]Íés kiađásieIőiľányzątai az
Áht. .'egľehajtási korľnáľryľeľrdeletébennreghatfuozott esetekben saját
hatáskČiľbenmódosíthatók, a kiađásielőíľányzatok eryrnłískozott

A

átcsopoľtosÍthatók.

A képvĺselő.testÍĺlet.az első neryedév kivételével- neryedĺÉveľiként,a
d'öntése szeľinti időpontokban, de legkésđbbälil Éveskötrtségvetésí
đecembeľ31-ei hatáliyal
beszánn'oll elkészítégénekhatáľíđejéĺp
móđosítjaa koltségvetési ľenclęlętét'
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Á[amha'taľtá'g sueľveuetęi lreszámoĺási ěs konywezetési
kiitelezettségének sajátosságąirrt szóI.s ?ą'9/Ź]Đoo. (Xil. f4')
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ľenđęletmodctsíľásáľa s fęnttekben -foglaltak szerírrt
.A költséryefési
-jogszabiályĺ
előíľások vĺrnątkoznąk' melvek el'lenđľzéseä
köteiegő

kłirrywĺz*$ďo felađatkoľébetaľtozik" A törĺłényességl,szłbályszeľťĺségĺ
*=uńp"''tät. alap|án elvégzett ellenőrzés fgľmąi és taľtalmi előíľások
betaľtásáľa íľányult"

teľvezet. foľľnaívizsgálatának
A. ko1tsÉgvetésĺrenđeletĺnrđosítaaÍ

nnegłłllapításail

I' A jelenlegi pozitív vňäy negatÍv iľŕłnyrieiőiľányeat
miđosításokaz érvényeselŐiľányratok alapul vételével
keľĹilnek me glratáľo
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iI. A

ľerrdeleťmqílosításiteľveeet a.a eľed'eti lĺöltségvetéssel
egy ező seeľkezetben keľttlt elkésĺítésľe"

modosításíĺí'cllqumentacióhoz olyan előteľjesatés
kapcsolldĺko mely ä,z előiľányuat.változľatásí javaslatokat

ľI. A

megfelelően lrrc{olcolj

a'"

szövegszer{ĺ és a suánrszaki đokumentációk e6yaľá.nt
megfelelnek a jogszabályi előíľásoknak'

IV. A

V. A

noľľnaszoveg megfeIeIően követĹ a végľehajtásľajavasolt
előiľány zat változásokat.

.A kilttstgvetésírende}etmódosítiłsíteľvezet taľtalmi viasgiílatának

nregállapításaí;

I' Áz CInkoľmárryaat Képviselő - TestĹiletének fÜ12' januáľ 1.9.én
taľtaľrdiiilésénaz, ElőteĘesztö a g/äaĽ'" (II' zL,)
öľrkoľmányzatĺ ľeni1ľleľ mó dosításáľa tes z j av aslatot, melyrrek
eľedrnényeképpena bevételęk és kiadások főösszege 157.865
keľĺilsoľ.
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rĺńđosítását. Polgáľmesteľi l.IÍvatal, valamin ae irrtézmények
b

tekintetében aE aIábbía.k indokoIják:

{ü mÉkođesiés felhaIĺnozási bevÉte}ek növekedése.
ľ$elyen beluil a tárnogaťáséľtékĺtbevětele}<, ätveťt
pěĺreeszköuł:k éĺaa állami tárnogatások (noľmatívés
Ĺiizpontosított) el.őiľányzataĺ keľiiinek ęlsődlegesen
megemelésľe.
Íľányza tok
alakulásáľó} ae Elő teĘesutés kapcsolćrľtó meilékletei nyúj tanak
teljesktiľü tájékoztľttást a Képvisel.ő - TesťĹi]ęt szá.máľa.

A bevětelĹ előiľáľryzatoklroz kapcsolo5dr kĺađfui. elő

ilI.

Á,

teľvezete tartalmazza továbbá a
ľenđeletrĺrÔđosíľás

polgáľmesteľísaját hata*kőľben tÖľtÉnőe1őiľán1,g61

łaltogásokat, valamint soľ keľ{iůa kö}tsé5vetést éľintő tlelső
átcsĺlpoľtosításokľais.

Az

á.ltaláľros

és céltaľtaléktekiľrtetébenvégľel.iajtott

móctosítások ľerrd'eleten tciľtérrő átvęzetéséľeís soľ keľĺil.Ąz
általá:nĺ:s taľta[ékŕ3ssaege össeességélren 2.3ó4 eFt.tal, ä
céItaľtalěiĺösszege osszességében 2'ü7B eFt-tal keľtil
csiikkentésľe.
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Önkoĺmárryzat 9/2t)17. (II.21.) oľrkormányzati renđelet

rnódgsításában bekłivetkezett vá.].tozások hatásáľa:

Ú a bevételek fűosszege
ebbő1

a költségvetési bęvételek össaege ?f,3$9'1'Ű7
ezeľ Ft-ban,
ä fĺnanszÍľozásíľéjťrbevételek ĺ5sszege
2'.708.37Ü ezeľ Ft.baľl

C a kiadások főosseege
ebbŐ1

Ź.s,o77.477 ez'eÍ Ft.ban,

f5.Đ77"477 ezeÍ. Ft.ban,

kíadások össz.ege Ż4.7őb.9?3
a koitségrĺętésĺ
ezeľ Ft.ban,
a Íinanszíľozásicélú kiaclások összege
31.0'554 ezeľ Ft-baľt
keľtĺlľneghatáľ#zásľŘ"
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ígylendětetalkotásľá atkalńaa'ak ítéliés elÍogadäaľnaj ánlj a.
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