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Budapest Fővaros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

,,Javaslat a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az
Ónkormányzat 20]8. évi költségvetéséről szóló 5/201S. QI. 2S.) önkormányzati rendeletének

módosítdsához"

Az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgálő Bt. - annak természetes személy
könywizsgálőja, Flender Éva - a fenti tárgű anyagot véleményezés céljából megkapta.

Az előirányzat módosítást meghat ánoző jogszabályok:

o 2011. évi CXCV. törvény azálIarthántartásről34. § 35. §
o 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztarűsról szóló törvény végrehajtásáról

42.§-44.§
o 4/2013. (I. 1 1.) Korm. rendelet az államházirartás számviteléről

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az ellenőrzéshez sztikséges dokumentumokat
rendelkezésre bocsátották, és szükséges információkat megadűk.

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkalés a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tewezetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

1. Az Önkorményzat 2018. évi költségvetéséről szőlő 512018. (II. 28.) önkormányzati
rendeletének második módosítására kerüi sor.

2. Az Előterj esztő a költségvetési foösszeg 114.645 E Ft összegű csökkentésére tesz
javaslatot, melynek eredményeképpen azérvényes főösszeg 28.025.416 E Ft_ban kerül
meghatároz ásra, az alábbiakban részletezettek szerint:

Megnerrczés
összeg

EFt Megnerrczés
Osszeg
EFt

Működés i költs égvetési bevétel 152g291 Működési finans ziro zási bevételek 773 556
Működés i költs égvetés i kiadás 15 89l 754 Működés i íinan szíroási kiadások 39 Ml
Működési egyenleg - 627 463 M űk ö d ési fi na nszí ro zú si egy enle g 734 1l5
Felhalrrpás költségvetési bevétel 2388 l47 Felhalrrpás i fin anszlro zási bevétel 9 599 422
Felhalrnoás költségvetési kiadás 7 262181 Felhakrroás i íinans zíroási kiadás 4832u0
Felhalmouísi egyenleg 4 874 034 F el haltu aísi fi nanszírouísi egy enleg 4 767 382
Költséevetési bevételek 17 652 438 Finanszíroási bevétel l0372978
Költségvetési kiadások 23 l53 935 Finanszjroási kiadás 487l 48I
kiilts ée\etési ecvenles - 5 s01 497 tr'inanszírozrás i egyenleg 5 501 497
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A Múködési költségvetési bevételek előirányzaténak véútozérsa 726.871 E Ft, mely
tartalmazza a központi támogatások97.92l EFt, az elvonások befizetések 6.478 EFt,
az egyéb működési trámogatasok áIlafiháztaráson belülről 4.429 E Ft, valamint a

működési bevételek 18.042 E Ft összegű növekedését.

A működési költségvetési kiadások előhényzata összességében 395.888 E Ft
növekedést mutat, mely érinti a személyi juttatások és kapcsolódó járulékokat, a dologi
kiadásokat, valamint az egyéb államháetartáson belülre nyújtott üímogatások

előírányzatát. A dologi kiadások előirényzatának növekedése 228.557 E Ft, melyből
207.949 E Ft kötelező feIadatelláúáshoz kapcsolódik.

Az előtrányzat módosítás követkeáében a működési költségvetés hiánya 627.463 EFt-
raváltozk mely ajelenleg érvényes ekőlrényzatokat figyelembe véve további 269.aű
E Ft növekedést mutat. A hiány belső finanszítozása az előző év(ek) maradványának
támogatásával történik.

A felhalmozási költségvetési bevételek elóiranyzatának váItozása- összevont értéken -

csökkenés, melynek összege 241.516 E Ft. A csökkenést alapvetően a VEKOP-5.3.1-
2016-0003 azonosító számí tiámogatas címen megielenő eLőirányzat korrekciója
határozza meg, melyhez kapcsolódóan a kiadási előirényzat is rendezésre kerül.

Az Előterjesúő afelhalmozási kiadások előirányzatínak49z.s73 E Ft-os csökkentésére
tesz javaslatot, mely a fentieken túl magában foglalja - többek között _ a felhalmozási
céltartalék (366.208 E Ft) felhasznáLésát, valamint az állanhazrarűson belülre történő
támogatás működési célra történő átcsoportosítását (85.000 E F0. A felhalmozási
céltartalék btrtositla - mint működési kiadás * az ingatlanok karbantartásara javasolt
előirrányzatot is.

A módosítas következében a felhalmozási költségvetés egyenlege 4.874.034 E Ft hiány
mely az érvényes előirányzathoz képest 251.057 E Ft csökkenést mutat. A felhalmozási
hi,iny is belső flnartszítozással kompenzáIt, melyet az előző év(e$ maradványa, illetve
az értékpapír beváltásábőI szétrmazó forrás tesz lehetővé.
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6. A költségvetés foösszegének véitozásamellett belső átcsoportosításokra is sor kerül,
jelentősebb mértékben a tartalékok körében, az alábbíak szerint:

Megnerazés

Előirányzat
változás

EFt

l!!ótbsítoű
előiránpat

EFt
Általrinos tartalék 38 760 76 146

Működési céltartalék - 109911 36211
Fe|halrrroás i céltartalék - 366208 l2I9930
ósszesen - 437 359 l 332287

7. Az előirényzat módosítas a költ§égvetési rendelettel összehasonlítható módon,

érvényben lévő j ogszabályi elöírásoknak megfelelően késziilt.

A könywusgálő a fentiekben rögzítettek és az elvévett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros II. Kerületi Önkormányzat jelenlegi költsógvetési rendeletmódosítási tewezetét
jogszabályszerűnek ítéü, és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 201 8. október 15.
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