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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkományzat
Képviselő-testülete r észér e

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat2D2l. évi költségvetéséről szóló
ren d ele{te rv ezet v lzsgálatár ő|

Elvégeztem Budapest Főváros fV. kerület Újpest Önkormányzat, a Képviselő-testiilet 202a.
februar 27-i úlésére előterjesztett költségvetési rendeletlewezetének vizsgálatát, arrrclyben a
bevételek és kiadások tervezett összege egrezően 29.475.405 E Ft, ezen belül a
költségvetési bevételi főösszeg 20.323.574 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 79.475.405
E Ft, 9.151.831 E Ft finanszírozási jellegű bevétel és 0 E Ft finanszírozási jellegű kiadás
mellett, a költségvetési hiány 9.151.831 E Ft. A rendelet a költségvetési hiány belső
finanszírozására az e|őző évek költségvetési maradványána§ valamint a forgatási célú
értékpapír beváltásának igénybevételét határozza meg.

A költségvetés előkészítése a jegyző, előteqesnése az Önkormányzat polgármesterének
feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület haüískörébe
tartozik.

A könywizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezéséte terjed ki.

A könywízsgálatot a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok alapjén, valamint a
költségvetési rendelettervezet összeállításara vonatkoző jogszabályi előírásokra figyelemmel
hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell
győzódnöm arról, hogy az éves költségvetési rendelettewezet nem tartalmaz-e jogszabállyal
ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biáosítják-e a költségvetés
egyensúlyát. A könyvvizsgáIat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapoző
számítások vizsgálatát valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését.
Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könywizsgálói véleményem
kía|akításához,

Könywiu gdlói vélemény :

Véleményem szerint a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat előterjesztett
2020. éví költségvetésí rendelettervezete a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt,
tartalma összhungban van a jogszabólyi követelményekkel Nem jutott a tudomdsomra olyan
lényeges informúció, amely a bevételí és kiadúsi előirdnyzatok megalapozottságút érintené.
A könywiagálat megítélése szerínt a rendelettervezet rendeletalkotdsra alkalmas.

Budapest, 2020.02.26,

kamarai tag

Melléklet: Kiegészítés a Független könyvvizsgálói jelentéshez
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Kiegészítés a Független könywizsgálói jelentéshez

A könywizsgáIatot a magyat Nemzeti Könyvvizsgálatt Standardok alapján végeztem el, a
következő jogszabályok hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével:

{ 201l. évi CXCV. törvény a, Áltarrrhaúartásről (a továbbiakban Áht.),
,/ Magyarország A|aptőrvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdés,
,/ Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szőlő 2019. évi LXXI. törvény (a

továbbiakban Költségvetési törvény),
./ 20II. évi CXCIV. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról,
./ 20I|. évi CLXXXX, törvény a Magyarország helyi önkormányzatairőI (a

továbbiakban Mötv.),
./ 20IL évi CXCVI. törvény aNemzeti vagyonról (a továbbiakban Vagyontörvény),
./ 36812011. (XII. 31.) Kí. az Allamháztartásról szóló törvény végrehajüásráról

(továbbiakban Ávr.),
,/ 412013. (I. 11,) Kr. az Államhaztartás számviteléről (a továbbiakban Áhsz.),
./ és a 353l20II. (XII. 30.) K.r. az Adósságot keletkeáető ügyletekhez történő

ho zzí4 árulás ré szletes szabály air ő|.

A költségvetés tartalmi és formai elemeire vonatkozó jogszabáIyi előírások az nat.4 §, 4/A §,
5-6 §,6/C §, 23-24 §,29lA §,34 § (2) bekezdés és a 102 § (3) bekezdés, továbbá az Avr.24.
§,27-28 §-ban, illetve azMötv.68 § (4) bekezdésében és a 111-116 §-ban találhatók, melyek
mellett az ágazati jogszabályokban foglaltak is irányadók.

A vizsgálat az adatok valódiságára, a jogszabályi előírások betartására, a pénzügyi helyzet
v izs gálaténa terj e dt ki, m ely a tew számok me g al ap o zottságát igazolj a.

A vizsgálathoz szi,ikséges dokumentumokat és kimutatásokat, valamint információkat a
Polgármesteri Hivatal dolgozói biztosították.

A könywizsgálat alapját a 2020. februar 27-i képviselő-testületi ülésre előterjesztett
költségvetési rendelettervezet, azBlőterjesáés, a kapcsolódó tervezési dokumentumok,
interjúk képeáék. A jogszabályí előírások és a magyaí Nemzeti KönyvvizsgáIatí
Standardok szerint lefolytatott könywizsgálat alapján megállapítható, hogy Budapest
Fóváros IV, kerület Ujpest Onkormányzat 2020. évi költségvetési
rendelettervezetének tartalma és formája össáangban van a jelenleg hatályos
j o gszab ályi követelmény ekkel.

A költségvetési rendelettervezetet a Polgárm ester az Át t. Z+. § (3) bekezdésében foglalt
határidőn belül benyúj totta a képviselő +estületnek.
A költségvetési rendelettervezet a költségvetési szervek vezetőivel egyeáetésre kerül,
melynek jegyzőkönyveit a könyvvizsgáló áttekintette.

I.

II.
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A2020. évi költségvetési rendelettervezetapénzngyi kondíciókon kívül, meghatározza
a költségvetés végrehaj tásán ak követelm ényeit, a gazdá|kod ási j o gkö röket, illetve
az egyéb kötelezettségeket. A rendelettervezethez kapcsolódó Előterjesztés,
figyelembe véve az Előterjesztés kiegészítését, a rendeletben és mellékleteikben
átvezetetl változásokat , részletesen bemutatja a kialakult költségvetési
mutatószámokat befolyásoló ténye zőket,

A 2020. évi költségvetési rendelettervezetben szereplő bevételi és kiadási főösszeg
29.473.405 E Ft, melyen belül a költségvetési bevételek összege 20.323.574 E Ft, a
költségvetési kiadások összege pedig 29.475.405 EFt.

A költségvetés eryenlege 9.151.831 E Ft hiány, mely teljes összegében felhalmozási
költségvetési hianyként jelenik meg az alábbiak szerint:

A költségvetés hianyának ftnanszítozása az előző évlekmaradványrának igénybevétele
3.483.320 E Ft összegben, forgaási célú értékpapír beválüísa 5.668.511 E Ft összegben
tewezett,
A működési költségvetési egyenleg pozitív, mely megfelel az Mötv. 111. § (4)
bekezdésében fo glaltaknak.
A felhalmozási hiány fentiekben bemutatott ftnanszítozása belső ftnanszírozásnak
tekinthető, melyet az Áht.6. § (7) a) ab) és ac) alpontja szabályoz.

Költségvetési bevételek

,/ A központi költségvetési támogatás összege 3.503.384 E Ft, mely az előző évi
eredeti eIŐirányzathoz képest kis mértékű, 23.316 E Ft összevont értékű
növekedést tartalmaz, az Előteqesáésben részletezettek szerint. Az egyéb
működési támogatások állarrlhéntartáson belülről címen a közhasznű
foglalkoztatás finanszírozására áfuett pénzeszköz. valamint pályazati forrás
jelenik meg összességében 51.492 E Ft összegben.

IV.

V.

Mesnevezés
Előüánpat

EFt Megnevezés
Előirányzat

EFt
Míiködé si köhségvetés i bevéte l 18 654 081 Miiködés fnans zir oási bevéte lek
Mtíködési költsésvetési kia&ís 18 475 529 Mtíktjdés frransáoási kiadások
Működési eg|enleg l78 552 Mű k öd és i Jínans zíroaí s i e Hl e nle g
Felhabnoás köhsésvetési bevétel l 669 493 Felhaknoás i frnrczk ozás bevétel 9 151 831

Felhalmoás köhséevetési kiaűs l0 999 876 Fe lha knoás i frlanszjr oás kiaűs
FelhaImouísi egyenleg 9 330 383 Fe lhalmozási íinanszírozdsi esv enl 9 151 831
Köhségvetési bevételek 20 323 574 Finanszí"oási bevétel 9 l5l 83l
köhséwetési kiaűsok 29 475 405 Finanszíroási kiaűs
Költsé gvetési e gye nle g 9 151 831 Finanszíroás i e gyenle g 9 l51 831
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{ Aközhatalmi bevételek tervezett előirányzata 13.109.950 E Ft. A tervszám az
előző év eredeti előirényzaíát összevont értéken 1.165.016 E Ft-tal haladjameg.
A közhatalmi bevételekelőirányzatánakváItozását leg|elentősebb mértékben az
ipanizési adó növekedése okozza.

Az adóbevételek tervezésének alátámasztásáí a Fővarosi Közgyűlés 3/2020. G.
30.) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osáottan
megillető bevételek 2020. évi megosztásárő| szóló rendelete, valamint az
Adőigazgatási O sáály számításai biáo sítj ák.

,/ A működési bevétel tewezett előirányzaía 1.985.805 E Ft (intézmények
1.190.307 E Ft, Polgármesteri Hivata| 39.196 E Ft, Önkormányzat 756.302 E
Ft), mely az előző évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatnál 199.384
E Ft-tal magasabb.

A működési bevételek előirányzatának tervezési megalapozottságát a
megkötött szerződések, az előző évi teljesítési adatok elemzése, felülvizsgálata
biáosítja.

,/ A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata I.669.493 E Ft összegben
került tervezésre.
Ezen belül:

o Felhalmozási célú támogatások állarrthá^artáson
belülről (pály azati fonások) :

. Egyéb targyi eszközök értékesítése:
o Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(visszatérítendő támogatások, kölcsönök,
előleg visszatéfitése) :

1.078.733 E Ft
2.760 EFt

588.000 E Ft

VI.

A bevételek előirónyzatúnak tervezése során figyelembevételre kerültek a jogszabáIyi
változások, a feladatellátásban váthatő módosulások, a 2019, évi teljesítési adatok, a
szakirodák, intézmények és egyéb gazdálkodó szervezek szárritásai, elemzései,
indoklásai.

Költségvetési kiadások

,/ A működési költségvetési kiadások tervezett előkányzata 18.475.529 E Ft.
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatellátását biaosító működési
kiadási e\őirányzatoktartalmazzákamár kialakult pénzügyi kondíciók mellett a
jogszabályi módosíások (bér és járulék), avárhatő áremelkedések, az előző év
évközi előirányzat növekedését jelentő tartós változások hatásait, mely mellett
az áthűzódó kötelezettségek teljesítése érdekében sziikséges előirányzatok is
tervezésre kerültek.
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/A működési kiadásokon belül kerül meghatarozáffa az általános tartalék
450.000 E Ft, valamint a működési céltartalék 1.831,19] E Ft összegben. A
tartalékok részletes ismertetését a 6. szátmú melléklet foglalja magában.

,/ A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzata10.999.876 E Ft összegben
került meghatérozásra 1.554.540 E Ft-tal alacsonyabb összegben, mint azelőző
évi azonos előirányzat A tervezett előírémyzat megoszlásaaz alábbi:

o Beruházások: 7.258.926EFt
o Felújítások: 1.086.983 E Ft

: F3il:i*Tjn:ííffiJkiadások: l líi ?3i i il
Az önkormányzat nevében végzett felújítások és beruházások kiadási
előirényzatainak beruházásonként és felújításonként a 3. és a 4. mellékletben
történő bemutatása, megfelel a, Áur.24. § (1) b) ba) pontjában foglaltaknak.

A kiaddsok előirdnyzata akötelező és önként vállalt önkormtínyzati feladatellátáshoz
kapcsolódóan, a szakirodák, az intézmények és az egyéb gazdáIkodő szervezetek
támogatásával kerültek kialakításra, figyelembe véve a fonások biáosította
lehetőségeket.

VII. Finanszírozásiműveletek

A működési finanszírozási bevételek és kiadás nem szerepel k<iltségvetési rendelet-
tervezetben. A felhalmozási finanszírozási bevételek összege 9.151.831 E Ft, mely a
felhalmozási költségvetés hiányát kompenzálja. Finanszítozásimúveletként jelenik meg
az intézmények működését biáosító irrányítószervi támogatás, összege 8.982.632 E Ft,
mely a halmozódás kiszűrése miatt tájékoúatő adatként szerepel. Az irányítószervi
támogatás 724.539 E Ft-tal haladja meg az előző év eredetileg tervezett előirányzatot.

A könywizsgáló a fentiekben leírtakat figyelembe véve, a könylvizsgálói jelentésben
rész|etezettek szerint a költségvetési rendelettervezetet vitára és rendeletalkotásra
alkalmasnak ítéli.

Budapest, 2020.02.26.
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