CSABAI-SZABÓ SZAKÉRTŐI
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata számára

„Javaslat Budafok-Téténv Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. évi
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására, a 2018. évi
maradvány felhasználására”
tárgyú előterjesztéshez

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2019. április 29-én a CsabaiSzabó Szakértői Kft., annak természetes személy tagja Csabai Gergely kamarai tag
könyvvizsgáló számára véleményezés céljából megküldte a 2019. évi költségvetésének első
módosításához kapcsolódó dokumentumokat.
A könyvvizsgáló a megküldött anyagok átvizsgálását követően az alábbi véleményt
képviseli és hozza az érdekeltek tudomására:

I.

A könyvvizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal1 és a Magyar Nemzeti
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi
költségvetési rendeletmódosítási tervezetét.

II.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 25.) önkormányzati
rendeletének az eredeti előirányzatokról történő, első módosítására kerül sor.

III.

A költségvetési főösszeg összességében 5.706.025 E Ft-tal emelkedik, melynek
eredményeképpen az érvényes főösszeg 16.158.148 E Ft-ban került meghatározásra,
az alábbiakban részletezettek szerint:
> költségvetési bevételek főösszege: 10.450.676 E Ft,
> finanszírozási bevételek főösszege: 5.707.472 E Ft,
előzőből:
o Maradvány összege 3.707.472 E Ft,
o Betététek megszüntetése.: 2.000.000 E Ft,
> költségvetési kiadások főösszege: 16.119.563 E Ft,
> finanszírozási kiadások főösszege: 38.585 E Ft,
előzőből:
o Áht.-n belüli megelőlegzés visszafizetése: 38.585 E Ft.

1 kiemelten az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, az Államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-ai, valamint az Államháztartás számviteléről
szóló 4/2013. (1. 11.) Korm. rendelet releváns paragrafusai
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IV.

A jelenlegi módosítás alapvetően a 2018. évi beszámolóban elfogadott maradvány
költségvetésbe történő beemelését (3.707.472 E Ft), illetve a lekötött bankbetétek
megszüntetésének (1.682.266 E Ft) előirányzatosítását foglalja magában.

A költségvetési bevételek módosítása során a pályázaton elnyert bevételek Egyéb
felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről címen történő
előirányzatosítására kerül sor, 316.287 E Ft összegben.
A kiadási oldalon jelentős emelkedés a tartalékok tekintetében tapasztalható,
összességében 1.595.900 E Ft-tal (az összes növekedés 28 %-a). A tartalékok változását
részletesen a 9. számú melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati beruházások előirányzata 1.743.185 E Ft-tal (összes növekedés 31
%-a), az önkormányzati felújítások előirányzata 1.337.911 E Ft-tal (az összes
növekedés 23 %-a) emelkedik.
V.

A módosítási javaslatok a rendelet mellékletein megfelelően átvezetésre kerülnek.

A fentiekben rögzítettek szerint a könyvvizsgáló Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület
Önkormányzatának
a
jelenlegi
költségvetési
rendeletmódosítási
tervezetét
jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja a tisztelt Képviselő-testület számára.
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