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FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓI JELENTES

Budapest Főváros IV. kerület Újpest ÖnkormányzataKépviselő-testülete részére
a2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem, Budapest Főváros IV. kenilet Újpest Önkormányzata (továbbiakban:

Önkormányzat) 2020. évi költségvetósének végrehajtásaról szóló rendelettervezete (a

továbbiakban: zétrszámadási rendelettervezet) - amely szerint a teljesített bevételek összege

22.946.745 E Ft, a teljesített kiadások összege 21.155.042 E Ft -, a benne foglalt számviteli
információk (továbbiakban: számviteli információk) könywizsgáIatéú., amely számviteli
információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény),
valamint az állalrthááartás számviteléről szóló 4/2013 . (L 1 1 .) Korm. rendelet (a továbbiakban:
azállamháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapjánkerültek meghatározásta.

Véleményem szerint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2020.
december 31-ével végződő költsógvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási
rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az
á|lamháztartásról szóló 201l. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel,
valamint azállamháztartás számviteléről szóIó kormányrendelettel összhangban kerültek
összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási
rendelettervezet rendeletalkotásra alkalm as.

A vélemény alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könywizsgá|atra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok

alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását
jelentésem ,,A kanywizsgáló zúrszámadási rendelettervezet könyvvizsgólatóért és

v é l e m é ny e z é s é ér t v al ó Jb l e l ő s s é g e " szakasza tartal.m^7 7,a.

Független vagyok az Önkormányzaltő| a vonatkozó, Magyarországon hatályos
jogszabáIyokban és a Magyar Könywizsgálói Kamafa,,A könyvvizsgálói hivatás magatartás
(etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat"-ábartovalamint azezekbennem
rendezett kérdések tekintetében a Könywizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete
által kiadott ,§emzetközi etikai kódex kamarai tag könywizsgálóknak (a nemzetközi
fiiggetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben)
foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak
is,

nll i§t.
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Meggyőződésem, hogy az általam megszetzett könywizsgálati bizonyíték elegendő és

megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Eryéb információk

Az egyéb információk a zárszítmadási rendelettervezetben, illetve annak eiőterjesztésében

foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellék]eteinek tartalmát is. A
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormrányzata vezetése (továbbiakban: ,,vezetés")
felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zátszámadási
rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem ,,Vélemény" szakaszában

adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra
vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A
zénszé.nnadési rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt
sámviteli információk általam végzett könywizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az

egyéb információk áttekintése (atolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a

zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesáésében, valamint mellékleteikben foglalt
egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a

könywizsgalat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok
lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapjan aría a következtetésre
jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem eú. atényt
jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási
rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi
önkormányzatairő|szólő2011. évi CL)O(XIX. törvénynek, valamirt azállamháztartásrólszóló
201L. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállítasáért és előterjesztésért, az abban szerepló
számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás szrámviteléről szóló
kormányrendeletben foglaltakkal össáangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint
az olyanbelső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart althoz,hogy lehetővé váljon
az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állíásoktól mentes éves zánszámadási
rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért,

hogy felmérje az ÖnkormányzatnáI és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének
érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve
a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -

, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folYatásanak elvén alapuló éves költségvetési

beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a

vállalkozás folyatásanak elvéból kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő

rendelkezés nem akadélyozza, illetve a tevékenység folytatásanak ellentmondő tényező,
körülmény nem áll fenn.
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Az irényítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási
folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló zárszámadási rendelettervezet könywlzsgálatáért és véleményezéséért
való felelőssége

A könywizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zársámadási
rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmazakár csalásból, akár

hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet

tartalmaző fi,iggetlen könywizsgálói jelentést bocsájtsak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti KönywizsgáIati Standardokkal
össáangban elvégzett könywizsgálat mindig feltáqa az egyébkéní létező lényeges hibás
állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha

ésszerű lehet az a vátakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatjrák a

felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján
meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standaídok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai
megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könywizsgálatt Standardokkal össáangban elvégzésre kerülő
könywizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust
tartok fenn a könylwizsgálat egésze során. Emellett:

o Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli
információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockénatait,
kialakítom és végrehajtom az ezen kockánatok kezelésére alkalmas könywizsgálati
eljarásokat, valamint elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékot szerzek a
véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem
tétrásánakkockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat
összejéiszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső
kontroll felülírását.

Megismerem a könylwizsgéúat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könywizsgálati eljrárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények
kozött megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsak.

Értékelem az ÖnkormányzatnáIés intézményeinél avezetés által alkalmazott számviteli
politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó
kö zzétételek é szs zenis é g ét.



EFENDER Számvitelí, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 0 1 06 75 1999

1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

Követkeáetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli
információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-
volt-e a vezetés tészétőI a vál.lalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves

költségvetési besztímoló összeállítása, valamint a megszerzett könywizsgálati
bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalartság olyan eseményekkel
vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az
Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését
illetően, különös tekintettel a szeryezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli

események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a

követkeáetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság ál1' fenn, fiiggetlen
könywizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zársámadási
rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekce, vagy ha a közzétételek e

tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Követkeáetéseim a

fiiggetlen könywizsgálói jelentésem dátumáig megszerzstt könywizsgáIati
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltótelek azonban érinthetik az
ÖnkormanyzatnáIés intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

Megvizsgálom a zérszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat,
különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott
költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változásár4 adósságálloményára,
vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszenísített
hatásaira, a közvetett tiámogatásokra és az Önkorményzattulajdonában álló szervezetek
működéséb őI szárrnazó kötelezettsé gek, részesedé sek alakulására.

Az irányitással megbízott személyek tudomásarahozom - egyéb kérdések mellett - a
könywizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős

megállapításait, beleérVe az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a

könywizsgálatom során á|talamazonosított jelentős hianyosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 202a. mé$us 27 .

6o" U(
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KIEGEsZÍrns

BUDAPEST rÓVÁnOS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA

2020.Bvt rÖlTSEGvETns vncnnHAJTÁSÁRÓl szÓt Ó
RENDELETTERVEZETHEZ ADOTT

FüGGETLEN KöI\-ywIzsGÁLóI JELENTÉsrrnz

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal össáangban megvizsgáIta az Önkormányzat 2020. évi zárszámadási

rendelettervezetét, mely alapján kibocsátott jelentését az alábbial<kal egészíti ki:

1. A 2011. évi CXCV. törvény az áltamháúartásról (továbbiakban Áht.) 91. §-ban
foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó
zárszámadási rendelet tewezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé úgy, hogy aza képviselő-testtilet elé terjesztését követő harminc
napon belül, de legkésőtrb a költségvetési évet követő ötödik hónap. A
zárszátmadási rendelttervezet előterjesztésére vonatkoző hatáidő betartása Budapest

Főváro s IV. kerület Új pe st Önkormány zaánáI bizto sított.

2. A zárszétmadási rendelet-tervezet könylvizsgálat céIja annak megállapítása, hogy

./ a zátszílmadási rendelettervezet megfelel-e a vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, valamint az Önkorm ány zat rendeleti előírásainak,

{ azársámadás és az éves költségvetés besámoló össáangja biáosított-e,
./ a számviteli nyilvántartás alapján elkészített vagyonkimutatásban bemutatott

ingatlan vagyon bruttó értéke, valamint az ingatlan vagyon kataszteri
nyilvántar&ísban szereplő ingatlanok bruttó értéke egyezősége biáosított-e.

A könywizsgálati cél elérése érdekében sor került az éves beszámolók összevont
adatainak, illetve azátszámadási rendelet-tervezet és mellékleti adatainak egyertető
vizsgálatára.

3. A zérszétmadási rendelet-tewezet a bevéte]ek és kiadások eredeti, módosított

e|őirényzatait, valamint a teljesítési adatokat a költségvetési rendelettel azonos

szerkezetbentartalmazza,íovábbámagábarr foglalja az Államhaúartásről szólő 2011.
évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdésében előírt mérlegeket, kimutatásokat.
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4. A könyvvizsgáló elvégezte a költségvetési beszámoló és a zárszitmadási
rendelettervezet egyezőségének vizsgálatát, mely alapján megállapítja, hogy az
eredeti előirányzatok a költségvetési rendelettel, a módosított előirányzatok és
teljesítési adatok a zárszámadási rendelet-tervezet adataival azonosak. Ezáltal az
összemérés számviteli alapelv érvényesül.

E'lőir ány zato k ala ku lá s a

5. A2020. év során eredetileg tervezett költségvetési előirányzat összességében2oÁ-
kal csökkent az alábbiak szerint:

Megjegyzés: Az éven belüli likvid hitel okazta halmozódás (3.117.311 E Fü,
alábbiakban nem kerül .fi glelemb e vételre.

A bevételi előirányzatok minden kiemelt előirányzat tekintetében csökkentésre
kerültek, kivéve a miiködési finanszírozási bevételt, mely az előző évi maradvány
címek közötti átcsoportosítását jelenti.

A működési költségvetési kiadások előirányzata 2.147.966 E Ft-tal, a felhalmozási
költségvetési előirányzata 1 .559.108 E Ft-tal csökkent, valamint az áI|amhévtartáson

belüli megelőlegezés visszafizetésének előirényzata I40.2I5 E Ft-tal emelkedett a
gazdáIkodási év során.

A finanszírozási bevételek előitátyzata a maradvány tekintetében 245.532 E Ft-tal
emelésre, a forgatási célú értékpapírok beváltásának tervezett előirányzata 1.292.000
E Ft-tal csökkentésre kenilt. Az év közben felvett és visszafizetett likvid hitel
előirányzata 3.1I7.3lt E Ft, melyet alapvetően halmozódásként szükséges
értelmezni, Előirányzat módosítás történt az államháztarláson belüli megelőlegezés
címen is 189.546 E Ft összegben.

Megnevezes

Ertdeti
előirányzat

EFt

Módosított
előinínyzat

EFt
Váltoás
EFt

Váltoás
o/"-a

Múködési köttséevetési bevételek l 8 654 08l 16 o25 748 2 628 333 86Yo

Felhalrnoási költséwetési bevételek l 669 493 1 587 889 81 604 95%

Muködési íiranszíroási bevételek 4 413 906 4 4l3 9M
Fe|haknoási íinanszíroási bevételek 9 15l 83l 6 998 3|4 2 153 5l7 76'Yo

Bevételek összesen 29 475 405 29 025 857 449 548 98oh

Muködési köhséevetési kiaűsok 18 475 529 16327 563 2 l47 966 88o/o

Felhalrnoási köhségvetési kiadások l0 99 876 9 u0768 l 559 l08 86Yo

Múködési ltnansziroási kiadások 3 257 526 3 ?57 526
F elhalrnoási írrranszíroási kiadások
kiadások összesen 29 475 4os 29 o25 857 449 548 98"Á

nt-
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A2020. évi teljesítési adatok

6. A 2020. évi gazdálkodás során a bevételek teljesítése 22.946.745 E Ft, a kiadások

teljesítése 2l .I55 .042 E Ft, az alább részletezettséggel.

A működési költségvetés egyenleg pozitív, mely szerint a tárgyévi működési
bevételek fedezetet biztosítottak az Önkormányzat kötelező és önként vállalt
feladatellát ásához sziikséges működési kiadásokra.

A felhalmozási költségvetés esetén a teljesített kiadások fedezeteként a trirgyévi
bevételek mellett 2.979.605 E Ft maradvany igénybevétele (belső finanszírozás)
történt.

A finanszírozási bevételek (iránytószervi támogatás és a likvid hitel okozta
halmoződás nélkül) 95 Yo-a az előző év(ek)ben képződött maradvány igénybevétele,
melynek összege 3.728.852 E Ft.

Azinténnények feladatellátását7.786.299 E Ft irányítószervi támogatás biaosította.

A zérszámadásbozelkészült az Önkormányzat Vagyonkimutatása, mely megfelel a

4l20I3, (I. 11.) az állarrtháztartás számviteléről szóló kormányrendelet 30.§-ban
foglaltaknak. A könyvvizsgálat kiterjedt a vagyonkimutatásban szereplő
ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan
vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke
egyezőségének vizsgálatétra, mely alapján megállapítható, hogy azegyezőségigazolt.

A zár számadási rendelettervezethez kapcsoiódó előterj esáés részletes tqékozíatást
biztosít a 2020. évi költségvetési gazdálkodásról. a feladatok ellátásáról, az
Önkormany zat és intézményei vagyonának al akulásaról.

7.

8.

Megnevezés
Bevételek

EFt
Kiadások

EFt
Egyenleg

EFt
Műkodési köhsésvetés 14 669 603 13 676 478 993 l25
Felhalmoási köhséwetés 1 24I 433 4221 038 - 2979 605

költsésvetés összesen 15 911 036 17 897 516 :. 1 986 480

Múkodé si furansáoás i műveletek 7 035,709 3 257 526 3 778 183

Fe lhalrnoá s i fnanszr ozás i műve bte k
Finanszírozási műve letek összese n 7 035 709 3257 526 3 778 183

össreseo 22 946 745 2l l55 042 l 791 703

11 t.



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
CégJegyzékszám:, 0 1 06 75 1999

1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

9. A vonatkoző jogszabályoknak megfelelően elkészült az Önkormányzat 2020. évi
maradvány elszámolása, mely a2020. évi zárszámadási rendelettervezet Észe (l2.
melléklet). A maradvány összege I.791.703 E Ft, melynek felosáására ktil<in

rendeletmódosítísban kerül sor.

A folyamatos auditálás során észrevéte|ezett tételeket és eseményeket az Önkorm ányzat
helyesen kezelte, a végrehajtások során íiryelembe vette a könywizsgálói
megállapításokat, j avaslatokat.

Véleményem szerint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2020.
december 3l,-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási
rendelettervezete és az abban közöltszámüteliinformációkminden lényeges szempontból
a Maryarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az
államháztartásról szóló 2011. óvi CXCV. törvénynekmegfelelően, a számviteli törvénnyel,
valamint azál|amhántartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek
összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási
rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2020. május 27 .

C^dL' a út'
Flender Éva
EFENDER Szímviteli Tl
és Könywizsgáló Bt.
1146 Budapest, Thököly út 1
Nyilvántartasi sám: 00423 1

Költségvetési minósítés száma:

lender Éva
ilvántartási szétm: 0065 3 5
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