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Könyvvizsgálói vélemény /2012  I./
Csanytelek Község  Önkormányzat
6647 Csanytelek, Volentér J. tér. 2
2012 évi költségvetésének  2012  szeptember 7  -i módosításáról.

Tisztelt Képvisel  Testület!

 Csanytelek  Község  Önkormányzata 2012 évi költségvetésének (3/2012 (II.10),Önk.-i), 2012  szeptember  7-i,
2012 június 30-iállapotnak  megfelel   módosításáról szóló rendelettervezetet Magyarország  helyi
Önkormányzatokról szóló 2011 évi CLXXXIX törvény, az Államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény,és a
végrehajtásáról szóló 368/2011 ( XII.31) Kormány rendelet,  rendelkezései  figyelembe vételével a
jogszabályban foglalt kötelezettségem  alapján felülvizsgáltam.

Eredeti bevételi el irányzat:                       356.689  eFt
Bevételi módosított  el irányzatok:            404.323  eFt
A módosításból adódó változás értéke:            47634   eFt a  változás  az eredeti  el irányzathoz  11,8 %-a.
Tartalma   bevételi oldalon:az önkormányzat részére  biztosított pótlólagos központi  támogatások 5181eFt.

ködési célú támogatásérték   bevételek. 27259eFt növekedés költségvetésbe emelése.  A  felhalmozási  célú
támogatásérték  bevételek 5408eFt, valamint fejlesztési célú pénzmaradvány   el irányzatba emelése.
Ezekr l a szöveges beszámoló  megfelel  indoklást  tartalmaz .
Kiadási módosított el irányzatok:   404323 eFt
A módosítás értéke:.  47634eFt változtatás  értéke  az  eredeti el irányzat   11,8%-a.
A módosítások  lényegében, m ködési kiadások dologi kiadások  5068eFt, m ködési célú támogatás: 1260eFt,
intézményi kiadások emelkedése,a szociálpolitikai ellátások költségvetésbe emelése,  nyári gyermekétkeztetés
támogatása 3920eFt értékben. A start munka  kiadásának  a támogatással összhangban  el irányzatba
emelése.22879eFt,
Felhalmozási  kiadások   14495eFt el irányzatba emelése, melyb l fejlesztési  tartalék 5666eFt.
Az el terjesztés  a módosításokról, számszakilag és  szövegesen indoklásban ad  tájékoztatást.

A költségvetés kiadási és bevételi el irányzat  módosítások,  képvisel testületi rendelet alkotásával
kerülnek  a költségvetésbe.
Összefoglalás:
A  2012  szeptember 7-i   módosítással az  el irányzat:   404323eFt-ra  változott.
Az el terjesztést az Önkormányzatok költségvetésének módosítására vonatkozó törvényi el írások szerint
állították össze, a változás  mértéke   47634.eFt  11,8%.
 Jelen módosítással  a költségvetési egyensúly nem változott,  továbbra is biztosított  a költségvetés  hiány
nélküli   el irányzata.
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