
Dr. Cseke László kamarai tag könywizsgúló, engedély szám: 001430.
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/íax:82-427-456. 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@l:prtüae.hu

rüccnrr,BN röNywrzscÁlór vnlnunNy

BUDAPEST rŐvÁnos xI. KERÜLET Ú.rguua öNronvrÁnyzarn

2020. évi költségvetéséről szőIiő 5l2020.(II. 28.) rendeletének módosításáról

Készült: Budapest Főváros XI. Kerület Úlluaa ÖnkormányzataKépviselő-testülete
számára

Készítette: Dr. Cseke Lász|ő
kamarai tag könywizsgáló
engedély szám: 001430., KM-000176.



rüccprlnN rönywrzscÁlór vnlnvrnNy

BuDApEsr rővÁnos xI. rnnür,nr úmuln öNronvrÁNyzATA

2020. évi 5 l 2020.(II.28.)K. Ör tOtts O gvetési rendeletének m ó dosít ásárőI

Az áIlamháztartásről sző|ő 2011. évi CXCV. tv. 24. §. (2) - (3) - (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, a Jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési
rendelet módosítás tervezetét a Polgármester a törvényben meghatározott időben a
Képviselő-testület elé terjesztette. A 2020. évi költségvetési rendelet utolsó módosításar
kerül sor az alábbiak szerint.

A költségvetési rendelet módosítás során átvezetésre került a rendelet bevételi oldalarr - az
Aht. 30. §. (3) bek. alapján -, a központi költségvetésből származő pótelőiranyzaíok és
visszaigénylések, az áfuett pénzeszközök, az intézményi saját hatásköni előírányzat
módosítások.
Az előirányzatok bevételi és kiadási főösszegre gyakorolt nettó hatása I.455.966 e Ft az
növekedés.
Az előirányzat átcsoportosítások hatása a foösszegre nulla forint.
Az intézmények saját hatáskörben történt előirányzat átcsoportosítása miatt a foösszeg 2.426
e Ft-tal emelkedik.
Az éves bevételi-kiadási foösszegígy I.458.392 e Ft-tal nő.
A előirányzatok változását az előterjesztés 1. és 2. sz. melléklete tételesen tartalmazza a
rendelet mellékleteire történő hivatkozásokkal, átláthatő módon.
A előirényzat átcsoportosítások hatása 0 Ft.

A2020. évi bevételi és kiadási főösszeg a módosítás szerint 28.762.797 e Ft-ról 30.221.189 e
Ft-ra nő. A főösszeg növekedése I.458.392 eFt.

Az előterjesztett rendelet-tewezet - véleményem szerint ) megfelel a jogszabályi
előírásoknak, valamint tartalmában és szerkezetében annak megfelelően készült. Az
előterjesztés és a költségvetési rendelet-tervezet szöveges és számszaki mellékletei átláthatók,
és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.
Véleményem az előterjesáés tartalmának megfelelően készült, és nem tartaImaz utólag
elhangzott véleményekre, módosításokra vonatkozó megállapítást. A veszélyhelyzeti
eljarásrendnek megfelelően alakítottam ki a véleményem.

A veszélyhelyzeti felhatalmazás alapjan javaslom a Polgármester Úrnak a 2020. évi
költségvetési rendeletet módosításanak az előteqesáés szerinti elfogadásil, M alábbiaknak
megfelelően:

A2020. évi módosított,tervezett bevételi és kiadási főösszeg 30.221.189 eFt.
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- 2020. évi költségvetési bevételek:
- íinanszírozási bevételek:
- 2020. évi költségvetési kiadások:
- 2020. évi költségvetési hiány:
- finanszírozási kiadások:
- íinanszírozás egyenlege:

23.066.420 eFt,
7.154.769 eFt,

29.466.583 e Ft
6.400.163 e Ft

754.606 eFt
6.400.163 e Ft
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