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FüGGETLEN KöNyWIzSGÁLór vnr,Elrnny

BUDAPEST rŐvÁnos xI. KERÜLET Úrnuoa ÖNxonnrÁNyzar,q.

2019. évi zárszámadási rendeletterv ezetérő|

A 2019. EvI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET

I. A törvényesség és a iogszabályok betartása

Az államháúartásról szőIő 20II. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Budapest Főváros XI.
Kerület ÚlruOa Önkormányzatának Jegyzője a2019. évi költségvetés végrehajtásáról és a
maradvány elszámolásaről szőlő zátszámadási rendelettewezetet a törvényes hatráridőn belül
elkészítette, és azt a Polgármester a Képviselő-testület elé terjesáette, figyelemmel a
COVID-l9 vírus miatti, a veszélyhelyzet megsziintetésével kapcsolatos helyzetre.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2019. évi kciltségvetésének
végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról szóló zátszátmadásí rendelettervezete
előterjesztése során az állasiá^artásról szőIő 2071. évi CXCV. törvény 91. §. szerint,
tájékoztatásul, a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

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

- a helyi önkormányzat adósságrának állományat lqánat, a Stabilitási ttirvény 3 §-a szerinti
adósságot keletkeáető ügyletek, belftrldi és külföldi irrányú kötelezettségek szerinti
bontásban,

- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormiányzat tulajdonaban állő gazdálkodő szervezetek működéséből szfumaző

kötelezettségeket, a részesedések alakulását,
- a többéves kihatással jráró döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetetttámogatásokat - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - tar-

talmaző kimutatást.



Azelőírásoknakmegfelelőenarendelet-tervezettartalmazza:
- a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét, eredeti, módosított előírányzat,

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

alcímek szerinti bontásban,
- az önkormányzati kiadásokat,
- azönkormányzatibevételeket fonásonként,
- a maradvány elszátmolását,
- a felújítási és a felhalmozási kiadásokat,
- a hitelállomany alakulását,
- atöbb éves kihatássaljáró kötelezettségeket,
- az önkormanyzat költségvetési mérlegét,
- az európai uniós fonásból ftnanszírozott ttímogatással megvalósuló programok 2019. évi

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

bemutatását,
- a vagyoni helyzet alakulását,
- a nullaraírt,hasznáIatban lévő immateriális javak és targyi eszközök, valamint a

kulturális javak és régészeti leletek, a fiiggő kötelezettségek és követelések állomanyanak
kimutatását,

- a közvetett támogatások kimutatását,
- az önkormányzati tulajdonígazdasági társaságokban lévő részesedések értékét,
- a többségi önkormányzati fulajdonú gazdasági tarsaságok kiemelt adatait,
- a37012011.(XII. 31.) Korm. rendelet 11. § .(1) bek. szerinti nyilatkozatokat.

Azérszámadási rendelettervezet a2019. évi költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően
készült, így az összehasonlíthatóság és az átláthatóság biáosított.
A szöveges előterjesztés az Önkorményzat 2019. évi gazdalkodását részletesen elemezve
bemutatja a feladat ellátást, a bevételek és a kiadások, ezeken belül a működési és a
felha|mozási bevételek és kiadások, alakulását . A 2019. évi bevételeken belül a köáatalmi
bevételek az eredeti előhényzathoz képest 5,5 szánalékkal emelkedtek.

il. A pénzügyi helyzet, az adatokvalódisága

A 2019. évi költségvetési bevételek teljesítése 26.353.516 e Ft, a módosított előirámyzat
I00,I százaléka.
A költségvetési kiadások teljesítése 26.736.805 e Ft, amely 8I,9 százalék teljesítést jelent a
módosított e|őirányzathoz képest. A teljesítés a bevételi eíőirényzatokat tekintve megfelel az
utolsó költségvetési rendelet módosítás fő számainak.
A költségvetési kiadások a felhalmozási kiadások tervezetthez képest 46,0 száaalékos mértéke
miatt nem teljesültek az utolsó módosítás szerint.
A2019. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 383.289 e Ft hiány, amelyet a
költségvetési maradvány 5.193.996 e Ft összege fedez.
A finanszírozással növelt, b.evételek összege 32.967.394 e Ft, a ftnanszírozással növelt
kiadások értéke 26.830.488 e Ft.
A bevételi többlet 6.136.906 e Ft.



l
Az önkormámyzat tárgyéví zarő pénzkészlete 6.877.450 e Ft.. A konekciók után a 2019. évi
költségvetési maradvány 6.136.906 e Ft.
Az önkormányzatnak2}Ig. év végén a felhalmozási célú hitelállomarrya 2.73t.408 e Ft volt..

Véleményem az előterjesáésen, valamint az azt alátárnasnő költségvetési beszámolókon - az
azokat aléttémasztő főkönyvi és analítikus kimutatásokon -, alapul, és nem tartalmaz a
bizottsági, vagy a képviselő-teshileti üléseken elharrgzottakkal kapcsolatos megállapítást.

Véleményem és vízsgálataim szerint a Budapest Főváros XI. Kerület Úlb,raa
Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjesáett, a 2019. évi költségvetés
zárszámadásáról szóló rendelettervezet valós adatokat tartalmaz, átláthatő, megfelel a
jogszabályi előírásoknak, ezért a rendelettervezetet az előterjesáésben és a tervezetben írtak
szerint:

költségvetési bevétel:
költségvetési kiadás:
költségvetés egyenlege:
íinanszírozási bevétel:
összes bevétel:
finanszírozási kiadás:
összes kiadás:
többlet:

26.353.516 e Ft,
26.736.805 eFt,
- 383.589 e Ft

6.613.878 e Ft,
32.967.394 eFt,

93.683 e Ft,
26.830.488 e Ft.

6.136.906 e Ft,

elfogadásra javaslom.

A zátszétmadási rendelet -tervezet adatai a kincstári beszámoló adataival a|átámasúotIak.
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