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F{}GGETLEN KÖI\ryvwzscÁtŐl vnlEMÉNY
Budapest XXI. Kertilet Csepel tnkormanyzata

Képviseló-testiilete rcszéte

Budapest XXI. Keriilet Csepel ÖnkormányzaÜa
20|6. óvÍ költségvetéséről szóló

34n0É. (n.15.) önkormányzatÍ rendelet módosíüísáról szóló
rendelette w cr,et felülvízsgálatárról

Készülil az Örrkormrínyzat megbízasa alapjrán a Képviselő.testtilet rcsz&a

A könywizsgálat célia:

Annak megállapít-ása' hogy Budapest )o(I. Keriilet Csepel Önkorrrrányzata 20|6. évi
költségvetéséről szóló 34t201'5, CxI.l5.) önkormárryzati rendeletenek - a20l6.június 23-ai
Képviselő-testiileti iilésre beterjesztett . módosít^ásráról szóló rendelettervezet megfelel.e az
államháztartasról szóló 20||. évi CxCv. törvény rendelkezéseinek ?

A vizsgáIat kiterjedt aÍra' hogy a költségvetést módosító rendeleffervezet lényeges
tévedéseket nem tartalmaz valaminl ttogy az Önkormányzat 20|6. év| gazdrálkodrísrához
megbízható, valós képet ad ?

Készítette: Lauf.Audit Könyvelő- és Könywizsgráló KFT
8900 Za|aegerszeg' Petőfi u.7. l|5.
Karrrarai nyilv.száma: 00 1 465

Borsosné Pállldikó
Költségvetési minősítésii bej egyzett könywizsgáló
Költségvetési minősítésének száma: KM00 1 005
Kamarai nyilv.száma: 000970

Nagyné LásúÍ, Etzsébet
Könywizsgáló asszisztens
Regiszfiációs száma: 1 78353

Elvégexíik Budapest )oil. Kertilet Csepel tnkormr{nyzata Képviselő.testiilete 20|6.június
23.ai tilésére előterjesztett, a Za1.6. évi kiiltségvetesről szóló (eddig egy alkalommal
módosított, egységes szerkezetíi) 34|20|5. (x1.15.) önkonnárryzati rendelet (tovrábbiakban:
Rendelet) módosításfua vonatkozó rendelettervezet (továbbiakban: rendelettervezet)
felÍilvizsgr{latrít.
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A Rendelet 19.$ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében a most beterjesztésre keriilő
rendelettervezet előkészítése sonán, a2a16. évi módosított előiranyzatok meghatfuoaásanríl
figyelembe vételre kertiltek:
a) legielentősebb tételkén! finanszíroási bevételként 5.622.825 ezer Ft összegben a20|5.

évi maradvány, valamint
b) az eltelt időszakban rca|izáit:

} mtiködési bevételek,
} műkiidési. és felhalmoaísi célú átvett pénzeszközök,
> ÁHt.n beltilről. és kívtilről érkezett támogatások, áWett pénzeszközök, továbbá

c) aze|óteqesnés késátéseig rendelker.esre á1ló és végrehajtríst igénylő:
} a hatályos költségvetés módosíüására irányuló Képviselő.testiileti döntések,

hataskörben hozott - az elóirrinyzatok módosítastít rÓgntő intézkedésekben'
engedélyekben rögzített előirárryzat módosítások.

A Rendelet módosítását tartalmazó rendeletteruezet könywizsgálatáÚ a mtryar Nemzetl
Könywizsgátnti Súandardok alapján hajtottuk végre. A vizsgálat ennek megfelelően
kÍterjedt arÍa, how a rendelettewuet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes
rendelkezéseket, és arra, hory a módosított bevételi. és kiadási előirányzatai a számvite|i
alapelvek maradéktalan betartása mellett biztosítják.e a költsegvetés eryensúlyát.

1.) A rendelettewezet összhangja il hatályos jogszabályokkalo önkormányzati
döntésekkel

A könywizsgálat soran megállapítottuk, hogy a módosító rendelettervezet a
jogszabrályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően készíilt, a felsőbb szintii és az
önkormrínyzati jogszabrályi előínfuokkalössz.hangban varu azokkal ellentétes rendelkezést
nem tartalmaz.

A rendelettervezet mind tartalmilag, mind szerkezetíleg mmadékÍalanul megfelel a
vonatkozó előírrásoknak, az e|őte1esztésben foglaltakon túl nem jutott fudomasunlaa
olyan adal információ, mely a rendelettervezetben szereplő módosított bevételi. es
kiadási előinínyzatokat j elentősen befolyrásolná.

2., A rendelettervezet bevételi. és kiadási előin{nyzatainak tervezésével kopcsolatos
könywizsgálói vélemény"és javaslat

a.) BevéÚeli előirrínyzatok módosításónak tervezése

A rendelettervezetben fogtaltak szerinti rendeletalkotás esetén Budapest )oil. Kertilet
Csepel onkormanyzata 2016. évi költségvetési bevételének módosított előiranyzata
|3.221.449 ezer Fto költségvetési kiadása pedig |8.844.274 ezer Ft.

A költségvetési hirány összege - a finanszíroási bevételkérrt beépítésre tervezett 2015. évi
pénarraradvánny aI megegyezően - 5.622.825 ezet Ft.
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A módosító rendelettervezet alapjáB a 2016. évi bevételek előiranyzata összességében
6.181.144 ezer Ft.tal nő, mely _ a fentiekkel összlrangban * 558.3 |9 ezer Ft összegben a
költségvetési bevételek, 5.622.825 ezer Ft összegberr pedig a finanszírozási bevételek
növekedéséből adódik.

A költségvetési bevételen beltil a működési költségvetési bevételek összességében
|66.703 ezer Ft-tal, a felhalmozasi költségvetési bevételek pedig 39|.616 ezer Ft.tal
növekednek.

A Rendelet működési költségvetési bevételi előinányzatához képest a most beterjesztése
kerü|ő rendelettervezetben a működési kiiltsegvetési bevételi oldalon intézményenként az

. alábbi módosító javaslatok szerepelnek:

MpS4ere?es Vá|tozás (ezer Ft)

GSZI működési ktiltséwetési bevételének v áigása 33.749
Polsámesteri Hivatal műkiidési költségvetési bevételének v áútozása 3.685
ffirmánYá miíktidési költsewetési bevételének változasa 129.269
Mííködesi költsésvetésü bevétekk vóItoaúsa összgg41 rcő.7a3
tnkormárrvzat felhalrnoási költsesvetési bevételének váltoása 391.616

F e l h almogisi költs é gv etési b ev @ 391,616

Kttltséwetésí bevétel vríltozása összesen : 558319

A GSZI 33.749 ezer Ft összegíi miiködési bevétel növekményén belül:

részben pedig ÁFA bevétel(2.697 ezer Ft). emelkedése,

A rendelettervezet a Tóth llona Egészségugyr Szolgrálat tekintetében sem mtiködési. sem
felhalmozási költsegvetési bevétel ernelkedést nem tartalmaz) az Intézrrrény költségvetési
bevétele |.040.567 ezer Ft.

A Polgármesteri Hivatal vonatkoásában a rendelettervezet működési költségvetési
bevételei között t'tzáxő|aga közfoglalkoz1atÍsbozkapcsolódóan azÁHt.n beltil teljestilt
3.685 ezer Ft összegíi miiködési célú támogatás szerepel.

Az Önkormányzat működési költségvetési bevételeinek emelkedése (|29.269 ezer Ft) a
módosÍto rendelettervezet'alapjárr: .

ntivekedéseMl adódik.

A rendelettervezet szerinti felhalmonási költségvetési bevételek emelkedéseh,tzÍrő|agaz
tnkorrrányzatot érintő véútozást,növekedést tartabmazzaaz előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően 376.570 ezer Ft összegben ÁHt.n belülröl érkezett üímogatásként, valamint
15.04ó ezer Ft értékben felhalmoási célú átvett penzeszközként.
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A beterjesztésre kerÍilő rendeletter.ryezeÚ alapján megállapítható, hog5r az Önkormányzat
a fejlesztési' felrfijításí terveínek megvalósítását továbbm is kizrírólag költségvetési
bevóÚeleiből és belső Íinanszírozássalo a 2015. évi pénzmaradványának igénybevételével'
tehát külső Íinanszírozás nólkíil tenezi megvalósítani"

b.) Kíadásí előirányzatok módosíúásának telvezése

A rendeletteruezetben foglaltak szerint Budapest XXI. Kerület Csepel tnkormányzata
2016. évreten,er.ett költsegvetési kÍadása 18.844.274 ezer Ft.ra módosul.

. Az a.) pontban jelzett bevételi módosító javaslatok alapj.án a rendelettervezet tartalma szerint
a2016. évi költségvetés kiadásu az a|ábbiak szerint változnak:

Megnevezés Változf,s (ezer Ft)
GSZI műktidési költséwetési kiadrís váútozása 224.238
GSZI felhalmoási költséwetési kiadás v á|torása 136.921
GSZI kől*ésveíési ktadós vtúItozúsa összesen 3ől.1s9
Tóth Ilona Esészséstisyi Szolsálat működési költségvetési kiadrís változása 5r.291
Tóth Ilona Esészséstisyi Szolsálat felhalmoaísi költsesvetési kiadrás váltoása 4.280
Tóth llona Esésesécüsvi SzolgólaÍ köl*égvaésÍ kiadós vtÍltozósa összesen 55.571
Poleámesteri Hivatal műktidési ktiltsésvetési kiadrás vá|tazÍsa 33.558
PoleÍínnesteri Hivatal felhalmoási költséwetési kiadás váltoaása 15.735
Po lpórmesíeri EivaÍill höks éwetési kiadós vtúItozúsa összes en 49.293
Önkormr{nvzat miikedési költsésvetési kiadrás v áitozása 812.877
tnkormánvzat felhalrnoási költsésvetési kiadás váútor'ása 2.8?9.9r',1
Tartalékok költséwetési kiadrís viútozása összesen 2.422.327
CInkormdmznt költséevetési hiadds vtúltozósa összesm 5.715.121
I. Köl&écvetési kÍadások váltoruísa összesen ó.1E1.144
Müködési célú finanszíroási kiadás váltoása (intézrnényi tr{rnogatrís) 195.997
Felhalmozísi cé|ú finanszírozátsi kiadrás vá|tozÁsa (intézményitrámogatrás) 1s5.052
Irélnvitő szervi támosatás miatti korrekció - 351.049
II. Fínanszírozási kiadások változása összesen 0
Kiadási oldal változása összesen (L+ü.): 6.181,144

Az önkormrínyzati és intézményi összességében 18.844.274 ezet Ft összegii módosított
kiadási e|ődanyzat összetételét szakteriiletenként (közokiat.ás, szociális és egészségueyi
ágazat stb.) és intézményenként is részletesen - a jogszabályi előínásnak megfelelő bontásban
(kötelező és önként vállalt feladat szerint) is . tartalnazza' az előterjesztéso valamint a
rerrdelettervezet mellékletei.

Az intezmerryek és az Önto,,n,i"y"at működési kiadásainak 2016. évi hatályos költségvetési
Rendelet szerinti, valamint a most beterjesztésre keriilő rendelettervezet szerinti módosított
e|t5irányzatait intémrényenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontrísban a következő oldalon
található ö sszefoglal ő táb|ázat tafi aLmazra.
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A minden intérorényt érintb működési költségvetési kiadás emelkedés összegszeriien
t.12t.964 ezer Ft, mely 10,20 7o.os növekedésnek felel meg.

A GSZI esetében anövekedés mértéke 4,76vo,me1y:
} részben (32.483 ezer Ft) saját hatrásktirii előinány-zat módosításból (ezen belül

kiemelten a közfogla]kortatÁshoz kapcsotódó, ÁHT.n bellili működési célú
tímogatásból realiaáIt 27.536 ezer Ft összegű támogatrásból)'

} részben pedig felügyeleti szervi hatáskörben beépített . és most rendeleti szintre
emelendő - 191.755 ezer Ft összegíi trámogatrásból tevődik össze.

Megnevezés

201ó. évi
hatályos

módosított
előirányzat
íezer F.t)

201ó. évi
terv€zott

módosított
elóirányzat
(ozer Ft)

1. ) 3.
Gaz.dasági Szolgá|tató lgazgatóság

Személyi jutüatás 2 349 898 2 508621
Munkaadókat terhelö iátulékok és szociális hozájárulási adó 'to3 727 754 970
Dolosi kiadás 1 ó61 95l 1 689223

Ell&ottak pénzbeli juttatásai 0 0
Eryéb miiködési célú kiadások 0 0

GSZI működési költségvetési liiigdások össze$n: 4 7tS 576 4939814

Tóth llona EsészsésítcYi Szo|sálat
Személyi juttatás 739 972 774 545

Mrmlmadrkat terhelö járulékok és szociális hozzájárulási adr 216286 22282r
Dolos kiadás 447 146 457 369
El|átotüak pénzbe li juttatásai 709 709

Esyéb műktHési célú kiadások 0 0

Tóth llona Egészségügyi Szolsá|at müködési kö|tségyetési kiadlsok összB$en: I 404 113 I 455404

Polgármesteri f{ívatal
Személyi juttátás &5 ru 652740

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1966/'3 207 0't4
Doloei kiadás 328 402 343 973
Ellátottak pénzbeli iutüatásai 26 500 26 500

Polpármesteri llivatal műkrdési költsésveté.$i kiadísok ósszesen: 1 196129 12302t7
onkormónyzat

Személyi jutüatás 105 95E r49 703
Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozájárulási adó 28 383 44 623

Do|ogi kiadás I 249 975 I 683 456

Ellátottak pénzbeli juttatesai r74 000 t74 474

Esyéb milkfiés célú kiadások 2124U2 2 443 ?79

Mrlködési célú támogatás AHT.n belü|re 43 999 l8141ó

Működési célú támogatiás ÁHt-n Hvilre 2 080 843 2262363
tnkormánvzat működési krhéwetési kiadósok összcsen: 3 ó83 158 4 49ó 035

Működési költsegvetési kiadások iisszegen: L0999 576 t2 121 540
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A Tóth llona Egészségtigyi Szolgálat vonatkozÍlsában a rende1ettervezet|<\zéúólag feliigyeleti
szervi hatrfuköríi előirányzat módosításként tafialmazza az összességében 5t.29t ezet Ft
összegű működési költségvetési kiadrís emelkedését, mely mindtissze 3,65 Yo-os
emelkedésnek felel meg.

A Polgrírmesteri Hivatal tekintetében . a GSZI.hez hasonlóan . tartalmaz a Íervezet
ködogJalkoztatáshozkapcsolódó 3.685 ezer Ft összegií saját haráskörii e((3bányzat módosíüíst
és további 29.8?3 ezer Ft összegú felügyeleti hatáskörii e|őbényzart módosítast is. A
növekedés mértéke nem éri el a 3 7o.ot sem arual egyiltt, hogy a választott tisztségviselők
juttat.ísrának előirányzata a tervezet szerint áúvezetésre kertil . helyesen - az tnkormarryzat
műkddési költségvetési kiadásai közé.

A legielentősebb mértékben Q2'07 o/o) az onkormányzat miiktdési költsegvetési kiadrásai
emelkednek összességéb en 8|2.87,| ezer Ft-tal.

Elsődlegesen a20|5. évi maradvány beépítésének eredményeként - ajó gudagondosságának
elvét kövefue - összességében 2.022327 ezer Ft.tal nő a rendelettervezet szednt a ''TaÍtalék''
etóirányzata. Azért összességéberr' mert a tBrvezet - a már előzőekben jelzettek szerint -
tarta|mazza azon Képviselő-testÍileti döntések és átnrházott hatáskörben hozott Polgámresteri
engedélyek e|őirányzat módosítasra gyakorolt hatását is, melyek eredményeként az egyes
céltartalékok, illetve az ahta]ános tartalék e|óbányzata csökkentésre kertilt.

A működési tartalékon belül az iútalrános tartalék növekedése a legielentősebb összegii. A
963.048 ezerFtösszegű emelkedést a következők szerint tarta|mazzaa rendelettervezet:

realizált többletbevételekből adódóan,

foglalt döntes alapján' valamint

költségvetési Rendelet szerinti kiemelt előirrínyzatok közötti - tervezett
átcsoportosításból, továbbá

hivatkozott Képviselő.testiiletí döntések és Polgármesteri intézkedések
eredményeként.

A tartalékok hatályos Rendelet szerinti módosított előttámyzaÉtr és a rendeleltertezet szerinti
javasolte1rőirámyzatÍttazalábbiösszefoglalőtáb|ázAttartalmazz-a.

Megnevezés

2016. évi hatályos
módosÍtott
elóirányzat
íezer Ft)

201ó. évi tsmer*tt
módosított
elóirányzat
íezer Ft)

I 2. J.

Műkódési tartalékok I 108 134 2103913
Céltartalékok 356202 988 993

Altalárros tartalék 751 932 r 714 980
Felhalmozásí tartalékok 379 958 806 44ó

Céltartalékok 379 958 806M6

Tartalékok össz€sen: r 488 092 3 510 419
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A felhalmoási kiiltségvetési kiadasok összességében 3.036.853 ezer Ft összegii növekedésen
beliil:

taTo

emelkedik.

A 2.842.405 ezer Ft módosított előirányzattal szeÍeplő - az egyéb felhalmozasi célú kiadasok
.nélkti|i . felhalmozrísi (berubrízrísi és felújítrísi) kiadás feladatonkénti részletezését _ a
jogszabrílyi előínásoknak megfelelően _ a rendelettervezet7. szárrú melléklete *1u,1ypz,z'e.

Mindezek atapján megátlapítható, bory az előterjesztésben foglaltak elfogadása' a
rendelettewez'et szerinti rendelctalkotós esetón az onkormányzú kötelező feladatainak
ellátását Úovríbbra sem veszélyezteti az önként vállalt feladatainak ellátrísához szükséges
kiadásÍ előirányzat, mert a tewezett kiadásait külső Íinanszírozás igénybevétele nélkiil
biztosítani tudja.

Fentiekre tekintettel a Rendelet módosítását tartalmazó előterjesztést'
rendelette wezetet Képvisel&testületi szintű vitára alknlmasnak tartjuk.

A rendelettewezet alapján az tnkormőnyzat 201ó. évi ktiltsegvetésének módosíÚott
előirányzatát:

> 13.221.449 ezet Ft összesített költségvetési bevótellel'
> 18.844.274 ezer Ft összesített költségvetési kiadással' ós
> 5.622.825 ezer Ft - belső frnanszírozással, pénzmaradványból Íinanszírozni

tervezott - költségvetési hiánnyal
a Képviselő.testÍiletnek elfogtdásra ajánljulq a módosító rendelet . beterjesztett
tenr ezetnek megfelelő . megalkotásáÍ javasoljulr.
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Lauf-Áudit KÖtry,velő- és KÓrrywizsgiÍló KFT
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Tel : 2 0/97 i -2 3 68. 92/ 5 98-42 4
EmaiÍ: hu

osszBcnzÉs

A rendelettervezetben foglakak szelintÍ rendeletalkotós esdét, Budapest }XI Keriilet

Csepel tnkormányzata 2016. evi köttségvetésének egtensúlya 4 2ar. évi 5.622.825 ezer Ft

összegűÍ pénunaradvúny mint belső (sajút)tinanszírozósí bevétel igénybevételével hÍztosított

. Az Önkormónyrut 201í" évi költségvetésében u költsépetési bevétel módosított előirónyzata

13.221.119 etret Fl, a költségyetési kíadós mó,dosított előirónyznÍa pedíg 18.814.271 ezer Ft.

Könywizsgóüői véIeményünk srertnt Budapest }ffi. Kerület Csepet lnkormónyzata

2016. éví költsépetésétől saőló, eglséges szerkezetű 34/2015. (}flI.ls.) önkormónyzaÍi

rendeletének ruődosítdsóra wnatkozó rendelettervezet előterjesúése a hatólyos josszü.bWí

előírósoknak megfelelően történt, tartalma össrhangban van a jogszabúlyokban, a

Kepvis el&testületi döntésekbm mcgh atútozott követelmény ekkel

Nem jatoű tudomúsunkra olyan lényeges ínformócíó, amely a bevételi. és kiadúsí

előirónyzatok tregalapozot* ógóÍ me gkéilfi elezhaően érintené.

Á kttnywízsgdlat mcgítéMse szertfi a 2016, évi hatólyos kölrségvetési rendeletet nódosűró

rendelettemezet rendcletalkotósra alkalmas.

Budapest, 2016.június 19.

fu,, o9|/*, ,"a.Í ,d,Lé
Borsosné Pál ltdikó

LAUF-AUDIT Könyvelő- és Könywizsgáló I(FT
bej eryzett könywizsgáló

könywÍ:esgálói kamarai beiegyzési szám 000970

LauÍdudit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Fetőíl u. 7' 1l5.

Bank: 12092309-01421485-001@00
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