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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testülete részére a 7/2020. 0I. 2S,) a Budapest Főváros IV. kerület Úipert
Ónkormányzata és intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás

s zab ály ir ó l s z ó ló a nkor mányz ati r e nde le téne k mó do s ítás áho z

Az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgátó Bt. - annak természetes személy
könywizsgálója, Flender Éva - a fenti tárgyú anyagot véleményezés céljából megkapta.

Az előírényzat módosítasnál figyelembe vett jogszabályok:

o 20ll. évi CXCV. törvény azállamháztartástól34. § 35. §

c 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet az áIlamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
42.§-44.§

o 4l20l3. (I. 1 1.) Korm. rendelet az á||amháúartás számviteléről

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat
rendelkezésre bocsátottiik, és sziikséges információkat megadták.

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könyrwizsgálati
Standardokkal össáangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tewezetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről sző|ő 712020. GI.28.) önkorményzati
rendeletének érvényes előfuányzatokról történő, harmadik módosítására kerül sor.

2. Az Előterjesáő bevételi többletek, bevételi elmaradások, és belső átcsoportosításokkal
kapc so l ato s e lő irány z at v áItozás okra te sz j avaslatot.

3, A módosítás követkeáében a költségvetés ftíösszege összege 441.477 E Ft-tal csökken,
az alábbiak szerint:

Megnevezés

Ewényes
elóininyzatok

EFt

Módosított
előinínyrat

EFt
Yáltoás

E F,t

Működési köhsésvetési bevételek 18 434 106 18 132 629 3o1 477

Működési köhséwetési kiadások 17 953 215 l8 131 108 I77 893

M,űködési költs é gvetés e gyenle ge 480 891 l 52l 479 37x
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4, A működési költségvetési bevételi előirányzatánakváltozása összességében 301 .477 E
Ft csökkenés, mely magában foglalja a központi támogatások 134.489 EFt, az egyéb
működési támogatások 682 E Ft, a működési bevételek 682E Ft, a működési célú
átvett pénzeszközök 10.170 E Ft összegű növekedését, valamint a köáatalmi
bevételek 447 .500 E Ft összegű csökkenését. Ez utóbbi a helyi ipanízési adó bevételi
előirányzatát érinti, mely az óvatosság elvét figyelembe véve került meghatároásra.
Mindamellett felhívja a könylwizsgáló a figyelmet arra, hogy avállalkozőkszámára a
decemberi ipartízési adó feltöltési kötelezettség megszűnése miatt további
elmaradásokra lehet számítani.

5. A működési költségvetési kiadási előirányzatok összevont értékű változása I77.893 E
Ft növekedés. Tartalm azza a személyi juttatások és kapcsolódó járulékok 1 1 7.060 E Ft,

a dologi kiadások 158.303 EFt, az ellátottak pénzbeli juttatásának 953 E Ft összegű

növekedését, valamint az egyéb működési célú kiadások 6.379 E Ft csökkenését.

Mesnevezés

Ervényes
előinányzatok

EFt

Módosított
előináqzat

EFt
Váltoás

EFt
Felhaknoási köhsésvetési bevételek 1 669 493 l 529 493 140 000

Felhahroási kötséwetési kbdások I0 473 323 9 853 953 619 310

Felhalrnoás i költséwe tés egye nle ge 8 803 830 8 324 460 479 370
K ö tségvetés i b evételek 20 l03 599 19 662 l22 44l 471

Költségvetési kiadások 28 426 538 27 985 06l 44I 417

Költsé gvetési e gyenle g 8322 939 8322939 0

Megnevezés

Ervényes
előininyzatok

EFt

Módosított
előirányzat

EFt
Yáltoás
EFt

Mtiködési firransáoási bevételek (fe hiryeleti

szerviámopptás nélkü l40 2I5 140 215

Mtiködési ftransáoási kiadások (fehiryeleti

szervi tárrropptás rrelktil) l40 2l5 140 2l5
M űködé si finanszímás e gyenle ge

Felhahnoási fuansáoási bevételek
( ft liigyeleti srervi ámogaás nélkü 8322939 8 322 939
Felhahnoási frranszfuoási kbdások

(feltiryeleti szerw ámo gaás nélki,$

Fe lhalrnoás i íinansziroás esve nle se 8322 939 8322939
Finansáoási bevételek 8 463 I54 8 463 l54
Finansáoási kbdások 140 215 140 2I5
Finanszíroás i e gye nle g 8322 939 8322 939
Bevétel összBsen 28 566753 28 lzs 276 441 477
kiad.ás össresen 28 566 753 28 l25 276 44l 477
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Továbbá a működési tartalék összevont értékű csökkenése 92.044 E Ft. Ebból az

általános tartalék 12.522 E Ft, a működési céltaítalék 79.522 E Ft összeggel csökken.

A felhalmozási bevételek előirányzatának csökkenése 140.000 E Ft, mely a

visszatérítendő támogaások kölcsönök címen jelenik meg.

A felhalmozási kiadások összes módosíüísa 619.370 E Ft csökkenés, ezen belül a

beruhazások előiranyzata 159.872 E Ft, a felújítások előirányzata 306.286 tr, Ft, az

egyéb felhalmozási célú kiadások előirényzata 279.800 E Ft összeggel csökken. A
Mérlegben bemutatott felhalmozási tartalék előtrányzataazonbarl,126.588 E Ft-tal nó.

Jelen módosítás következtében a tartalékok összevont értékű véltozása 34,544 E Ft
növekedés, mely alapjan az áIta\ános tartalék 46.939 E Ft-ban, a működés céltartalék
999.819 E Ft-ban, valamint a fejlesztési céltartalék 818.598 E Ft-ban kerül
meghatarozásra. A tartalékok részletes felhasználása és tartalékok képzése a 6. számű
mellékletben kerül részletes bemutatásra.

A javasolt előirányzatmódosításokkal érintett bevételek és kiadások címeit és összegeit

az Előteq esáés részletezi.

9, Az előirányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az

érvényben lévő j ogszabályi előírásoknak megfelelően készült.

A könywizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási
terv ezetét j o gszab ályszerűnek ítéli, és elfo gad ásra aj ánlj a.

Budapest, 2020. 09.21.

Tisáelettel:

Flender.Év"áiiiÍ,;É
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