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201 8. évi zárszámadási rendeletterv ezetérő|

A 2018. EvI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET

I. A törvényesség és a iogszabályok betartása

Az áIlatÁá^artásról szőlő 20II. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Budapest Főváros XI.
Kerület Últuda ÖnkormányzatánakJegtzője a20I8. évi költségvetés végrehajtásáról és a
marudvány elszámolásaról szóló zárszámadási rendelettervezetet a törvényes határidőn belül
elkészítette, és azt a Polgármester a Képviselő-testület elé terjesáette.

Budapest Főváros XI. Kerület ÚjnuOa Önkormányzata 2018. évi kOltségvetésének
végrehajtásaról és a maradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendelettervezete
előterjesáése során az államhártaftásról szőlő 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint,
tájékoztatásul, a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni :

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasz-
nálási tervét, (pénze szkö zök v áltozása),

- a helyi önkormányzat adósságának á||oményát lejfuat, a Stabilitási törvény 3 §-a szerinti
adósságot keletkeztető ügyletek, belftrldi és külföldi íranyű kötelezettségek szerinti
bontásban,

- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormányzat tulajdonaban állő gazdálkodó szervezetek működéséből szártnaző

kötelezettségeket, a részesedések alakulását,
- atöbbéves kihatássaljáró döntések számszenísítését évenkénti bontásban és összesítve, és

- a közvetetttámogatásokat - így különösen az adőelengedéseket, adókedvezményeket-tar-
talmaző kimutatást.



Az előírásoknak megfelelően a rendelet-t erv ezet tartaImazza:
- a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét, eredeti, módosított előfuényzat,

telj esítés megosztásban,
- intézménysorosan a működési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a címek és

alcímek szerinti bontásban,
- az önkormányzati kiadásokat,
- azönkormanyzatibevételeket forrásonként,
- a maradvány elszámolását,
- a felújítási és a felhalmozási kiadásokat,
- a hitelállomány alakulását,
- atöbb éves kihatássaljáró kötelezettségeket,
- az önkormányzat költségvetési mérlegét,
- az európai uniós fonásból ftnanszirozott támogatással megvalósuló programok 2018. évi

bevételeit és kiadásait,
- az önkormányzat adősságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

bemutatását,
- avagyoni helyzet alakulását,
- a nulláraírí,használatban lévő immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a

kulturális javak és régészeti leletek, a fliggő kötelezettségek és követelések állomanyának
kimutatását,

- aközvetett támogatások kimutatását,
- az önkormanyzatifJlajdont gazdasági társaságokban lévő részesedések értékét,
- a többségi önkormányzatí tulajdonú gazdasági tarsaságok kiemelt adatait,
- a37012011.(XII. 31.) Korm. rendelet 11. § . (1) bek. szerinti nyilatkozatokat.

Azárszámadási rendelettervezet a20I8. évi költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően
készült, így az összehasonlíthatóság és az átláthatóság biztosított.
A szöveges előterjesztés az Önkorményzat 2018. éví gazdáIkodását részletesen elemezve
bemutatja a feladat ellátást, a bevételek és a kiadások, ezeken belül a működési és a
felhalmozási bevételek és kiadások, alakulását. Kiemelendő a20l8. évi bevételeken belül a
közhatalmi bevételeken belül az iparuzési adó 10,0 százalékos növekedése az előirányzathoz
képest.

n. A pénzügvi helyzet, az adatok valódisága

A 2018. évi költségvetési bevételek teljesítése 23.29I.281 e Ft, a módosított előirányzat
101,8 szénaléka.
A költségvetési kiadások teljesítése 25.207.164 e Ft, amely 84,3 százalék teljesítést jelent a
módosított előfuényzathoz képest. Az elmaradás alapvetően a működésen elül a dologi
kiadások, a felhalmozási kiadásokon belül a beruházási és a felújítási kiadások előirányzattől
való elmaradásáből adódik. Aberuhazások és a felújítások2019. éwe való áthűződásaazoka
az előfuányzattőI való elmaradásnak afelhalmozási kiadásokon belül.
A 2018. óvi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1.915.883 e Ft hiány, amelyet a
költségvetési maradvtány 5.086.581 e Ft összege fedez.
A finanszírozással növelt bevételek összege 37.747.837 e Ft, a ftnanszítozással növelt
kiadások értéke 32.553.841 e Ft.
A bevételi többlet 5.193.996 e Ft.
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A teljes bevételi és kiadási főösszegben a finanszírozási bevételek és a finanszírozási
kiadások halmozott (teljes évi) forgalma került kimutatásra, amelyben ahalmozódást a szabad
pénzeszközök lekötésének és feloldásrának összesített forgalma okozza, amelyeket minden
egyes esetben ftnanszírozási kiadásként, vagy bevételként kellett könyvelni,
pénzfotgalomként.
A halmozódástól megtisztított bevételi foösszeg 30.233.555 e Ft, a konigált kiadási főösszeg
25.290.659 eFt.
A konigált bevételi többlet: 4.942.896 eFt.
Az önkormányzattárgyévi zétrő pénzkészlete 5.493.949 e Ft.. A konekciók után a 2018. évi
költségvetési maradvány 5.091.783 e Ft.
Az önkormányzatnak 2018. év végén a felhalmozási célú hitelállománya I.762.010 e Ft volt..

Véleményem az előterjesáésen, valamint az azí aléúámasztő költségvetési beszámolókon - az
azokat alátítmasúő főkönyvi és analítikus kimutatásokon -, alapul, és nem tartalmaz a
bizottsági, vagy aképviselő-testíileti üléseken elhangzottakkal kapcsolatos megállapítást.

Véleményem és vizsgálataim szerint a Budapest Főváros XI. Kerület Úlruaa
Onkormányzata Képviselő-testülete elé terjesztett, a 2018. óvi költségvetés
zárszámad,ásáról szóló rendelettervezet valós adatokat tartalmaz, átláthatő, megfelel a
jogszabáIyi előírásoknak, ezért a rendelettervezetet az előterjesáésben és a tervezetben írtak
szerint:

költségvetési bevétel:
költsógvetési kiadás:
költségvetés egyenlege:
flnanszír ozási b evétel :
költségvetési maradvány:
összes bevétel:
finanszírozási kiadás:
összes kiadás:
többlet:

23.291.281eFt,
25.207.164 eEt,
- 1.915.883 e Ft

9.369.975 eFt,
5.086.581 e Ft

37.747.837 eFt,,
7.346.677 eFt,

32.553.841 e Ft.
5.193.996 e Ft,

elfogadásra javaslom.

A zárszámadási rendelet -tervezet adatai a kincstári beszámoló adataival alátátmasdottak.
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