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rÜGGETLEN KÖN-rWIZSGÁLÓI JELENTES

Budapest Főváros IY. kerütet Újpest Önkormányzata
202l. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat
Képviselő-testülete részére

Elvégeztíik Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat költségvetési
rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege
egrezően 25.096.884 E Ft, ezen belül a költségvetési bevóteli főösszeg 19.710.561 E Ft, a
költségvetési kiadási főösszeg 24.9a7338 E Ft, a költségvetési hiány 5.196.777 E Ft, amely
mellett a finanszírozási bevétel5.386.323 E Ft és a finanszírozási kiadás 189.546 E Ft.

A költségvetés előterjesáése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a
költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselö-testiilet hataskörébe tartozik. A27l202l.
(I. 29) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről ós a veszélyhelyzeti intézkedések
haáybalépéséről, továbbá a katasztrófavédelemról és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosítás:áról szóló 201I. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdése alapjan a 2027.évi
költségvetési rendelet megalkotás a a P olgémrtester hatásköre.

Az Önkormfutyzat 2021. évi költségvetési rendelettervezet az előterjesztésben bemutatott
információk, adatok és felvetések alapjrán késziilt. A könywizsgálat feLadaía a költségvetési
rendelettervezet vélemény ezésére terj ed ki.

A vizsgálat hatóköre:

A könywizsgáIatot a 3400. témaszátmú,,Jövőre vonatkozó pénzüg,ti információkvizsgálata"
című bizonyosságot nffitó szolgáltatásokra szóló megbízásoh,ra vonatkozó és az egyéb
kapcsolódó könywizsgálati standardok alapján, valamint a költségvetési rendelettervezet
összeállításara vonatkoző jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre. Mindezek
értelmében a könywizsgálat tervezése és elvégzése alapjrin megfelelő és elegendő
bizonyosságot kell szerezrtink arról, hogy az előterjesáésben bemutatott információk, adatok,
felvetések és megalapozó sztimíüísok a költségvetési rendelettervezetet megfelelően
a|átaínaszírjak és az éves költségvetési rendelettewezetet a bemutatott információk, adatok,
felvetések és megalapoző szátmitások alapjan állítotlík össze, továbbá a költségvetési
rendelettervezet nem tartalmazjogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi
előkányzatal biáosítják a költségvetés egyensúlyát. Meggyőződésiink, hogy munkánk
megfelelő alapot nyújtott könywizsgálói véleményiink kialakítasfioz.
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Kö nywízs g óló i véle mény :

Véleményünk szefint Budapest Fővtúros IV. heúlet Újpest Önkormúnyzat Önkormdnyzata
202l. evi köhségvetési rendelettervezetének összeúllítósa a vonatkozó előírúsoknak
meglfelelően történt, tartalma összhangbűn van a jogszabáIyi követelményekkel Nem jutott a
tudomisunkra olyun lényeges ínformúció, amely a bevételí és kiadúsi előirónyzatok
megalapozotts ágát s értené.

következtetés:

A könywíagólat megítélése szerint a rendelettervezet rcndeletalkotúsra alkalmas.

Budapest, 202l. február 15.
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Kiegészítő információk a 202l. évi költségvetésről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormarryzat Önkormrányzata és az EFENDER
Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgaló Bt. között létrejött könywizsgalói megbízási
szerződés alapjánelvégeztem a202l. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgáIatát.

Az ellenőrzés sztikséges dokumentumokat, adatokat és kiegészítő információkat a
Polgármesteri Hivatal dolgozói biztosították.

Aze||en&zésem fo célja ajogsmbátyí előírások betartasa, a tervszámok megalapozottságának
és valós adatokon való alapulásanak vizsgiilata, tavábbá a pénzigyi helyzet, illetve a
költségvetés egyensúly énak vizsgáiatára terj edt ki.

A könywizsgáló a költségvetési rendelettervezet ellenőrzésekor az alábbi fontosabb
j ogszabályi helyek fi gyelembevételével j árt el :

t zan. évi CXCV. törvény azallatnháztartasról (Át t.),
,/ 36812011. CXII. 31.) kormányrendelet az állafiházlartar;ről szóló törvény

végrehajtásaról (Áw.),
,/ 2a1l. évi CL)OO(IX. törvény Magyarország helyi önkormrányratáről (Mötv),
./ 2020. évi XC. törvény Magyarország202l. évi kö?ponti költségvetéséről,
,/ 20l.l. évi CXCN. törvény Magyarországgazdasági stabilitasáról,
,/ 4l20I3. (I. 1 1.) kormiányrendelet az allanháztarás számviteléről.

A jogszabályi előírások és a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok szerint lefolytatott
könylvizsgálat alapj,án véleményem szerirrt Budapest Fővaros IV. kerület Újpest
Önkormrányzat Önkormanyzata 202I. évi költségvetési rendelettervezetének tartalma
össáangban van a jelenleg hatályos jogszabáIyi előírásokkal, a rendelettervezetben bemutatott
előfuányzatok megalapozottságiára vonatkozó lényeges hibás átlítás nem jutott tudomásunkra, a
kiadási és bevételi eLőrányzatok biáosítjrák a költségvetés egyensúlyát.

dz 1rht.24. § (3) bekezdése szerint a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester februrár
15-éig nyújtja be a képviselő-testtiletnek, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a
Képviselő-testíilet hatáskörébe tartozik. A 2712021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről, továbbá a
katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításiáról szóló 2011. évi
C)orym. törvény 46.§. (4) bekezdése alapján a2lZl.éviköltségvetési rendelet megalkotása a
Polgármester hatásköre.

A 202l. évi költségvetési rendelettervezet meghatározza a költségvetós vógrehajtásanak
szabályait, illetve tarlalmazza az egyéb rendelkezéseket. A rendelethez kapcsolódó
áblarendszer a pénzigyi adatokat és kondíciókat tartalmazza részletesen, szerkezetéhen
megfelelve a jogszabályi előírásoknak. Az előterjesáés részletezi a költségvetési
mutatószímokat alatőmasztő adatokat, informáciőkat, illetve a figyelembe veendő tényezőket.
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A költségvetési rendelettervezet kötelező tartalmi elemeire vonatkozó vizsgálatot az Át,rt, ZZ.

§-a és az Ávr. 24. §-a alapjrán végezte el a könywízsgáIő és megállapította, hogy az a
jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza az önkormányzat és az önkormányzat által
irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirínyzatait és költségvetési kiadási
előírányzatait az előírt bontásban, a költségvetési egyenleg összegét az előírt bontásban, a
költségvetési hiány ftnanszirozásáta szolgálő ftnanszirozási tételeket és mindazon adatokat,
amelyeket a jogszabáLy előír.

A rendelettervezet adatai bemutatják az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és
ál|anigazgaüísi feladatainak ellátásáúT z kapcsolódó kiadási előkányzatokat, illetve az ezek
forrását bizto sító bevételi előirányzatokat.

A költségvetés tervezett foösszege 25.096.884 E Ft, melyen belül a költségvetési bevételek
összege 19.710.561 E Ft, a költségvetési kiadások összege pedig 24.907.338 E Ft, igy a
költségvetési hiány 5.196.777 E Ft. A finanszírozási bevételek összege 5.386.323 E Ft, a
ftnanszitozási kiadások 189.546 E Ft összege mellett, így a finanszirozás eryenlege 5.196.777
E Ft többlet.

ezer forintban

Megnevezés összeg
Mtíködési kö ltségvetési bevételek

Mtiködési költsé wetési kiadások
l7 29t 604
17 789 443

Működési költségvetés ewenlege - 497 839

Felhaknoási költségvetési bevételek

F eft:pihrc ási kö hsésveté si kiadások
2 4l8 957

7 1l7 895
Felhalmozdsi költségvetés egtenlege - 4 698 938
Költs é cveté s i e gyenle g _ 5 196777
Működé si fu ars zírozílsi b evétel
Miíködé si finanszír oási kiadás

1 178 136
189 546

Műkiidési Jinanszíroaísi eglenl eg 988 590
F elhakrroási ftlansáoási bevétel

Felhaknoási frrrarsáoási kiadás
4 208 l87

Fel halmozósi íinanszírozási esyenl eg 4 208 187
Finans zítoás i e gye nle g 5196777

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben miiködési hiány nem
terveáető. az Áht. 23. § (4) bekezdése szerint az Mötv. l11. § (4) bekezdésének
alkalmazásában működési hirányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti kütső finanszírozású
működési célú költségvetési hiányt kell érteni. A rendelettervezetben szereplő 496.839 E Ft
működési hiány ttnanszirozása az előző évlek maradvrányából (mint belső finanszírozás)
biáosított.
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A bemutáott adatok alapjan megállapítható, hogy az Önkormányzatkötelező, önként vállalt és

államtgazgaüsi feladatainak 2021. évben történő ellátásan (működtetés) a trárgyévi bevételek,
valamint az előző évlek maradviány a a tervezettek szerint fedezetet biáosítanak

o Működési költsógvetésibevételek

ezerforintban

Működósi bevételek

2O2l. év
tewerglt

e|őiáwzata
ö nkornirinr,zatok miíködési tán:rl gaása 4 738 658

Eryéb rrdíködési célú üárnogatások bevétebi áXarháúarlason
behibő1 58 335

M űkö dé s i c é lú támo ga tá s o k államháúartá s on be lühó l 4 796 993
Jövedelemadók
vaeyonitfousú adók 3 348 750
TernÉkek és smlsaltaások adói 7 253 523

Ideeenforga"hni adó 35 000

Epryéb köáatalrni bevétele 69 600
köáatalmi tlevételek 10 706 873
I(é szletértékesíté s ellenértéke

S rc lgáltataso k ellenértéke 2?0 735
Közvetített szolgáltaások ellerrertéke 65 334
Tulaidonosi bevétebk 12 000
Ellatasi dfiak 651 989
Kisán:Jnz:tt átralános forgalíni adó 383 680
Alta}ínos forgalrni adó visszatéfitése 30 000
karnatbevételek 283 000
Epyéb miíködési bevételek 11 000
Működési bevótelek l 657 738
M űködé s i célú átvett penzesd<öziik 130 000
iuúröpnsl KöLTsncvgrnsl BEvÉTaLEK 17 291 6a4

Az önkormányzat működósi támogatása tafialmazza az áIálénos támogaüási összeget, a
közrevelési feladatok támogatasát, a szaciáIis-, gyermekjóléti és gyermekétkeáetési
feladatok támogatíséú", illetve a kulturális feladatok üímogatasát. Az egyéb működósi célú
államháztartáson belüli támogatás tará|mazzaa köáasmú foglalkoáatáshoz kapcsolódó
támogatásokat, pályázati fortast valamint a nemzetiségi önkormanyzatoknak nyújtott
visszatédtendő támogatások előirányzataít. Az önkormányzatok általános működési
támogatasa címen megjelenő növekedés magában foglalja a szolidaritasí hozzájárulás
,,beszérnítás" alapjén történő ftnanszírozási eljaras megszűnéséből eredő többletet.
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A közhatalmi bevételek tervezett összegének jelentős csökkenése egyrészről a jogszabályi
változásokból ered, másrészről pedig a COVID-I9 jarvarry miatt kialakult gazdálkodási
környezet miatt. A jelentősebb csökkenés az iparűzési adó tekintetében várható, illetve a
gépjármű adó a teljes kieséséwel kellett számolni.

A működósi bevételek az Önkormányzat és az intézmények által nyújtott
közszolgáltatásokhoz és egyéb nyújtott szolgáltaásokhoz kapcsolódnak (intézményi ellátási
díjak, aruértékesítés, parkolási díjak, bérbeadás bevétele, egyéb szolgáltaásnyújtás
ellenértéke, áfa bevétel, kamat bevétel stb.), amely előírányzatok a meglévő szerződések,
megállapodások és ápasúalati adatok (előző évi előfuányzat és teljesítés adatai),
figyelembevételével kerültek tervezésre,

o Működési költségvetési kiadások

ezer forintban

Működé si költsé gvetési kiadás ok

2021. év
teruerstt

előirányzata
Srerrebi ittatísok 5 884 612
Murrkaadókat terhelo i arulékok és srccális í:rllúiarulasi adő 897 732
Dobeikbdások 5 913 422
Ellátottak p éná, eh i utatísai 333 2I2
Eeyéb mtiködési kiadások 4 760 465

- ebből tartalékok (általános tartalék, műkodési céltartalék, 813 505

vtúxöoÉsl KöLTsÉcvrrBsI KIADÁsoK l7 789 443

A személyi juttatások tervezésénél figyelembevételre került a minimá]bér és garantált
illetmény növekedése, a létszélmváltozások, a különböző egyéb juttatások (cafeteria,
költségtérítések) egyéb jogszabályi előírások. A munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó a jogszabályi előírások figyelembevételével került tervezésre.

A dologi kiadások eLőirányzatatartalmazzaazintézmények és az önkormányzatműködését
biztosító kiadások fedezetét, melyek tervezése során figyelembevételre keniltek a
folyamatos kötelezettségvállalások, a működéshez sziikséges egyéb kiadások szerződései,
az e|őző évi teljesítés adatai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai a szociális kiadásokat, ösáöndíjakat, szépkorúak
köszöntésének fedezetét, illetve a2020. évről áthúzódó kötelezettségvállalásokat foglalják
magukban.

Az egyéb működési célú kiadások tervezett összege (felhalmozási tartalék nélkül)
4.760A65 E Ft, amelyt tartalmazza a szolidaritási hozzájérulás kiadási előirányzatát, a
működési tartalékokat (általános tartalék összege 16.594 E Ft, a múködési céltartaték
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összege 796.956 E Ft), valamint ezen a címen jelenik meg az áIlafirházlartáson belülre és

kívülre átadott pénzeszközök előirrányzata is, melyeket részletesen a rendelet-tervezet 5.a.

számú melléklete mutat be.

A jogszabályi előírasok nem rendelkeznek ugyan az általénos taítalék mértékéről, a
könywirsgáló azonban úg ítéli meg, hogy a jelenleg tervezptt 16.594 E Ft alacsony (a

mérleg fóösszegének mindössze 0,07 oÁ-a), mely magas kockazatot jelent a váratlan, előre
nem látható események, történések finanszírozására. A könywiagóló javasolja, hogy a
Zfuszémtadáskor elfogadásra vmő - a költségvetésben még nem szereplő - maradvány
feloszásakorazéltalárrrostartalékehőtrányzataismegemelésrekerüljön.

o Felhalmozási költségvetési bevótelek

ezer íorintban

Fe lhalmoás i költs é gveté s i bevé te le k

2a2l. év
tewezptt

előinínyzata
Felhalrnoásicélútarnogatasokál]lan*:núaftásonbehjkől 373 957

F elhalrrroási bevételek 1 801 000

Felhaknzási átvett péwesd<özök 244 a00

FELHALM oást xÖr,rsBcvrrnst BEVETELEK 2 418 957

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata különböző
páIyánatokből széttmaző forrásokat tartaLmaz, melynek részletes bemutaása az 5.b. sámú
mellékletben történik. A felhalmozási bevételek előiranyzatffi 1.801.000 E Ft összeg kerül
tervezésre, ebből ingatlan értékesítés 1.800.000 E Ft. Az előírányzat meghatarazása a mélr
meglévő ingatlan szakértői értékbecslések, a Vagyongazdálkodási Osáály előzetes
felmérése,valamintazUYZtt.nytlatkozataalapjántörtént.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata244.000 E Ft, melynek legjelentősebb
tétele a Harompontos Sport Kft. visszatédtendő trámogatásának 240.000 E Ft összege. Az
előirányzat kisebb mértékben tartalmazza még az adott kölcsönök törlesztésébőL, várható
bevételeket.

o Felhalmozási költségvetésikiadások
ezer forintban

Felhalmoási költséevetési kiadások

2021. év
tewer*tt

előinínvzata
Berulráások 5 652 972
Feiuiftasok 656 690

Eryéb felhahnoási kiadások 808 233

- ebből felhalmozási célt art alék 271 500

FELHALM ozÁsl xÖlrsncwrrst KIADÁSOK 7 117 895
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A beruházásokat feladatonként a rendelet-tewezet 4. szátmű, a felújításokat célonként a
rendelet-tewezet 3. számí melléklete tartalmazza. Az eryéb felhalmozási célú kiadások
között szerepel az allanhánafiáson belülre, illetve kívülre történő támogatasok előkányzata,
mely tételesen a 5.a. szétműmellékletben szerepel.

Finanszírozási bevételek

A íinanszírozási bevótelként került tervezésre az Önkormrány zat előző évlekben keletkezett
maradvány 2.165.165 E Ft, valamint forgatási célú értékpapírok a bevráltrásából tervezett
előkény zaí 3 .22I .I 58 E Ft összegben.
Mivel mind a működési, mind a felhalmozási költségvetés hiannyaltewezett, a maradvány
igénybevétele/értékpapír beva]tasa, mint belső fonrás keriilt ezen tételek kompenzálasara.

Finanszírozási kiadások

A2021. évben tervezett finanszírozási kiadásokközött szerepel azallamhánafiáson belüli
megelőlegezés visszafizetése 189.546 E Ft összegben. Intézrrényfinanszírozásra atervezett
előírényzat9.532.089 E Ft, mely ahalmoződás kiszűrése miatt ájékoztatőjelleggel szerepel
az I.a számú mellékletben.

A könywizsgáló úry ítóli meg, hogy a tenezett előirányzatok megalapozottak mind a
bevételi oldalon, mint pedig a kiadási oldalon.

A bevételek tervezése során figyelembevételre kerültek az aktu.ilis jogszabályi változlsok, az
előző évivarható teljesítési adatok, illetve a szakirodák és intézmények szrámításaí, elemzései,
indoklásai. Továbbá figyelembevételre kerültek a COVID-I9 világiarvany miatt bekövetkező
váltoások haásai is olyan mértékben, amilyen mértékben a tervezés során információ állt
rendelkezésre. A könywizsgalő továbbá arra is felhívja a figyelmet, hogy a költségvetés
végrehajtása során kockrázatot jelenthetnek a pandémiás helyzet miatt kialakult
bizonytalanságok és az előre nem terveáető események bekövetkezése.

A kiadások tervezése az Önkormányzat kötelező, önként vá]lalt és áIlatrigazgatási
feladatainak elláásé.};ioz sztikséges előbányzatokra tekintettel történt, a bevételekhez hasonlóan
szintén a szakirodák, az intézlnények támogaásával, figyelembe véve a források biáosította
lehetőségeket. A COVID-l9 világiarvany miatt bekövetkező változasok szintén tervezósre
kerültek a tervezés időpontjáig rendelkezésre álló információk figyelembevétele mellett.
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EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
CégJegyzékszám: 01 06 75 1999

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

Jelen időpontban és állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly belső
finanszírozással biztosított, amennyiben év közben a teljesíthetőség bármilyen (külső,
va5r belső) okból változi§ úry költségvetési rendeletmódosítást szükséges végrehajtani,
íigyelemmel a rendeletben rőgzített hatásköri és eljárási szabályokra is.
A könywizsgáló a fentiekben leírtakat firyelembe véve, a könywizsgálói véIeményben
részletezettek szerint a rendelettewezetet rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli.

Budapest, 202l. február l 5.

--)=- tóUdt ú'
Flender Eva
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