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Budapest Főváros IX. kerület Ferencvóros Ónkormányzata 3/2022. (II.22,) az
Ónkormányzat 2 0 2 2. évi költsé gvetés éről szó ló rende letének módo s ításához

Elvégeáem Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (a továbbiakban
Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szőIó 312022. (I|.22) önkormányzati rendelet
módosítására (első szérrtű módosításként) a Képviselő-testü|et 2022. májusi 19-i ülésére
előterjesáett rendelettervezetvizsgálatát. Az előteqesztésben találhatő rendelettervezst szerirft
az Önkormányzat2lzz. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) amódosíás
batására24.964.53t E F't-ra változík, a költségvetési bevételek összege 18.844.571E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege 24.695.668 E Ft-ra módosul. A költségvetési hiány, illetve
a íínanszírozási többlet összege 5.E51.097 E Ft.

A könywiugóló a rendelettervezetet rendeletalkotdsra alkalmasnak ítélte és elfogadúsra
ajúnlotta a tisztelt Képvíselő-testület szómira

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvóros Önkormányzatúnak Képvíselő-testülete a fenti
módosítdst nem fogadta el.

Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzat2l22. évi költségvetéséről szőlő 312022. (II.22.)

önkormányzati rendelet módosítására a Képviselő-testület elé ismételten beterjesáett
rendelettervezet a foösszegek változatlansága mellett az alábbi módosításokattartaImazza:

{ Céltartalék összegéből 30.000 E Ft átcsoportosításra kenilt felújítási, beruházási
kiadásokra, illetve 12.700 E Ft dologi kiadásokra.

r' Fehalmozási kiadásokon belül 150.000 E Ft összegben történt átcsoportosítás,

A jelenlegi módosítás követkeáésben a működési kciltségvetési egyenleg - 580.340 E Ft
hiányra, a felhalmozási költségvetési egyenlege -5.270.757 E Ft hiányraváltozott.

A jelen váItoztatások fuggvényében a könywizsgtiló továbbra is az alábbi véleményt képviseli:

Következtetés és vélemény

Az Önkorményzat2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak
előterjesáésében bemutatott feltevésekn ek, az azokat alátámasztő bizonyítékoknak avizsgáIata
alapjén semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a
feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk
elfogadható alapját.
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Továbbá véleményem szerint a rendelettewezetet a hivatkozott feltevések alapjan készítették
el, s bemutaásáta, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal össáangban került sor.

Megítélésem szerint az Önkormónyzat 2022. eví költségvetésének módosíttísóra (első számú
módosítdsként) előterjesűett rendelettervezet rendeletalkotúsra alkalmas.

Budapest, 2022.05.22.
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