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Képviselo. testĹilete

rćszerc

a Budapest Foval'os VIII. keľĹilet Józseťváľosi onkoľmárryzat

20 1 4. ęvi költsĺĺgvetćseről szóIó ľendelettervezet vizsgálatáľól

Ľlvégez"tĹik a l.}udapest ľćir,áros VlII. kertilet Jcizseťr.eĺrosi onkoľrnányzat 2Ü14.

l-cbĺuŕrľ 05-i keltez*ssel elĺ:tľqieszJett koltség\,etési rcndeletteľVczetének vizsgálatát.

arne}'vben a bcr',ćtelek es kiaĺlásĺlk ktĺĺtsćgvetisi mćľleg szerinti tęľ\,cZ,ętt ÍiiÖsszege

egy*ziien 21 389 l?6 Ľ Ft. ezęn beliil a költségvetesi (penzfbrgatmi) hevćtelek

loosszege |g |640{}3 t' Ft, a kíadási tőÖsszeg 21 389 lZŕJ Il lrt, a költsegr,etńs

egyenlegc -2 z25123 tr Ft. elozći évck pénzmaraĺJvzlnyáĺlak igeny.'trevéte1ĺlr,el - belsĹi

ĺ.jnansuÍľozáskent ĺjnanszírozott kcĺltsegr,"etési hián5' f f25 |f1 E, }]t, hitclek

lblr,ćtelebiĺl Íinanszíľozásľa kcľi.ilĺ5 hiány 0 E Ft"

ĺ\ költs6gvetes eliiteľj*sztése az Öĺrkoľrn ányza1 polgárĺrrostęrének Í'eladatkoľebe. a

költségr,etćsi renđeletteľve7-et clĺbgadása a Kćpr,iseli!.tcstĹilet hatáskoľéb* taľttrzik.

.Ą. konyvvizsgálirt f.ęIađara a ktiltsćgvetési rend.eletÍerve,|-et vélernĺĺnyezesćľe teľjed ki.

A kiinyvr,izsgálatoĺ a lnagyar Nełrrzeti Könyvr,izsgá|ari Standaľclĺrk alapjálr' l.alamint a

kĺiltscgvctćsi ľencięlettęľvezet összeállĺtásáľa vonatkozÓ jogszabályi előíľásokľa

tłgyelemrnel hajtottuk veg.re . Mirrĺĺezek úrtelmébeĺ7 ,d,1. eves költségvetćs

r,ilcnréĺr'vezese sĺlľťln meg kelt gyözödnĹiľlk arľól- łrĺlgy a7. éves kiilÍsigr,etćsi

relrĺ1eletterve7'et łrem tartahnaz.e jclgszabáll1..al ellentétes ľ*ndelkĺ:zćseke1, kĺadási ús

bevćteli uloiľányzatai bizjosítják=e a ktiltsćgvetés egycnslilyái. A kony'vvizsgálat

ĺnagában fog}a1ta ä tcrvefett előiráll5,.zatokaĺ ĺĺlcgalapozń szálnĺtrĺsok vizsgáIatát'

valamint az éves kiiltségvetés áttbgó bcmutatásának ćrtekelesét. Megg1,,ťizoclesünk'

hog-v mrrnk'ink megt.elo|ii alapot nyújrctt kĆin'vvvizsgáIÓi vélcmenyiink kíalakíĺ,ásáhĺrz.
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Kłĺn"vvvizsgálói vó|emén y :

Vćlenriny,'Ĺink szeľinĹ a Buĺiapest ľiĺr,áľos VlĺI. keľiilet .Ióz.sci\.ĺtrosi ()nktlľmányzat

2Ül4. ćr.i kĺllrsegvelćsi ľenc|elętteľr,czctćnek olilterjeszÍćse a vonaĺkozi eli.liľásoknak

lrlegfľtelőcrr tor1ćnt. taľtalnra osszhangban van a jogszabályi kcivetelrnćn.veklĺel' Nen'r

juĺotł. a tuc|timáslľn}ira ĺ:l,varr lćn1,.eges inttlľmáciÓ. aľrci1. a beĺ:ćteli es lĺiaćlási

e | ó i ráĺr1,,zatok mega lapoztltlsá giit eľintenc.

Á konr,l,viuseá1at nregítélésc szęľint a rcndeletteľvezet rendeletalkotásra aIkalmas.
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/ ,,,.},ĺ
,/,, ,fu-,',etr 

ą,
/ dr, Szebe||éclĺ |sván
äľai tag kĺin1,'vviz{áló (0C}2431 )

IVIelléF|etek:
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l. szánltl mel]éklet:

Tov ábbi i nt'a rmá citi k a kłiltségr,etési rendeleftervezet eľvégzett

könyr,vizsgálatáról

tlőznrélryeh

A C.Ĺ]. Auĺĺi1 Kcin'vvvizsgá!ť.l Kli.' illctve annak terĺllész.etes szenlćl.v tĺrgia,

dľ. SzebelIćcii lstván kanraľai tag ktin1,tviz-sgálo' lJuclapĺ:st Fĺlváľĺ'ls VIII. keľĹilet

.|ózset!áľĺlsi Önkoľrnán1,.zatta| nlegkĺttiĺtt' .ieicnIeg c{ľvén'ves szcrzciđeséhen

lneglratároz-ott kÓIlyvĺ'izsgálÓi Íblacĺotai kcretu{bel.ł r,izsgá}ta n1cg a f0|1. evi

kiil tségr'etćsi renĺlel sttcľ\'czeĺet'

;\ kilnyvvizsgálalot a lĺag}'ar Nemzeti Konyvr,iz^.sgálati Standaľdok a}ap.ián vćgezĺiik

el. a k iiv etkezo hatĺil -r,o s 
j ogsz,abál yok ĺ.i g-v.e lenrtle r' éte} eve l :

ą-. 201 I. ćr'i CXC\I. tŐn,ćny az Allalnhaĺzlaľt.ásľti| (a továbbiakban Áhr.).

+ 368i20ll' (Xĺ]. 3l.i Kľ' az ÁllamháztaľtásróI szÓló tĺlľr'en'v vigrehajtásaról
(tĺ:vťrbb iaklran Ávľ. ).

* 4120I3. (l. l l.i Kr. az Áltamház-:tafiás számv'iteléľćil (a tavábbiakban Álrsz'i.

"i. 3(ll2Ü13. (lX. l3.) NG'vĺ ľellcl. az ÁllamháztaľtáS Számvitę|enek 2CIl4. evi

lnegĺ'á l tĺlzá s ŕł v a l kapcsĺil atos ĺb la d atĺłkľó l.

* 38/2013. (IX. łq.} Nü'iV{ ľcnĺl. az ÁIlam|ráztaľtásball iě|meĺĺilíj egyęli gvaktlľibb

ga edastig i eselllétr-vľk kötęl ezŐ e l szá nrol ás i łn iidj áró l.
..'. 20l l ' evi Cl,XXxlX' ĺtĺľvény a Mag;.'arĺ:lrszág hel-vi önkĺrľnrányzaĺairtil

(a továbbiztkban M(itv.).
* 20l l ' ćvi CXCIY. tiirvény a Magyaľclrszág gazdasági stabiliĺásáľol
.1. És a 353ĺftll1. (XII. 30.) Kr' az Aelĺisságot keletkeztető ügyletek}iez tłirtc'nő

|l t>, t "ľ,{ú is ĺl|ťr s ľú s z l et cs sza b ii | 
-v 

a i ľi I .

.tqesz!bályi előíľás0k

20l4" jantlár Iłútől islnételten szálnĺ:s jogszabál,v-i előíľás lépett óletbe. lrrelyck

lúny.egeselr rllegváhozĺattírlĺ az önkoľlllán1'.zatok ga;edálkoĺĺási Ítll.valnatarit, szeľr''ez*{i

ľendszercit. i1lctr,e eziiltal a kĺlltségr.etestiket'

2Üĺ4. január 1-jđtÔl haľál-ľba lćpett az Ä|lamháztaľtás szánlviteléľiil szolci 4lft}|3.

i[.It.) sľ-ámú kcrľtnátny.ľcnclelct, amelv az állalnhiĺetartás ľenĺlszfiebeĺr az cddigi

rrrĺiclĺrsíĺoĺt ĺcl.iesĺies szenrléIętĺi kiinyvvezetést. ereĺlnrćny'.szen.l1életti korryv\'łiľetesľe

vá|toztarta. irre}1',nck eľecllnénl.ekélrt tiĺsĺ'ľuknlľáliĺsra kcľĹiltek az elenri kĹiltsćgvctćs ćs

beszánrĺlló kÔą:onti Ĺlľtap.iai is.



Áz állanl ľĺlszabiii3,l<ćĺr1 ĺovátrbľa is csalĺ łr kĺjtclczij ĺblaclatĺlk e|}zitťrsťrt ĺtnanszĺľcrzza zt

ĺblaclatĺjnaĺrszírĺlzás rendszeľéberr. mĹikČidési hián1,' pecĺig lletrł teľr,ezhető.

Á költs*gr,etćsľc vĺlnatkłrzo jĺlgszabál1.i clőíľások ,lz' A\:lt. 23-24' $-aiban' tclvábba az

l\vr,24-28. .s-aiban. illetrle az l\,{ötr'. llł-lł6. {-aiban talállraĺ,5k. molyck mellett az

ága zati .i tlgszabił l -vokban ĺbgta| tak i s iĺ:áĺlynd$alę.

KiinvvvizseáI0ĺ vélemónv

A jĺlgszabályi e|iĺíľást}k es a lnźrgyaľ Nenizcti Kon1,'vvizsgá|at,i Sĺalrdaľdok szeľint

leĺtll'vtatott könyr'r,izsgálaĹ aĺap.iirn r,életĺén},ĺink szerirrt a IJucĺapest l.:iir.áros VIII.

keriilęt .Ioz-seÍ!.áľosi Ć)nkĺ:rrnány,ł.a1 f(}|4. évi kłiltségretési rendeletteľvezetének

előterjesztése a jog.sz.abá}y'i előíľásoknak ľľregĺi:lcloen töľtent. tartahria összlran*s.ban

Van a.ielenleg hatály:ĺls ktir'eteInrćlryekkel'

Á, f0I4. ćr,i kölĹségvetési rendeletteľvezet m*glratár<lzza a ktiltsegvetés

r,ĺjgľehłjtzisánalĺ ktjl,etclnrćnycit. a gazcĺalkodási iogkĆiľłiket' illetvc ar" egy-éb

kotęlęzętĺ$égekct. a kapcsolódťl eliĺteľjesztés pedig helnutat.in a kialakult kôltségĺ,etćsi

mutalószťłtnokatbefo},".ásĺrltitĺin.v.ezćĺkeĺ.

A killtsćgr'ctćsi pénzibľgalnri bcvitelek összege 19 164 003 F, I;t. a koltsógvetési

kiadások Ĺisszege pedig 2l 335 625E, ĺ;t. ĺg'y a 20t4' ćvi költsegvelós 2 1716f2T,1.t-
os hiánn'val keriilt lncgtervezćsre. ľ:]zcn liiány'.t n<ir,eli a {inanszíľozási kizrdásclk Ósszege

53 50l k' ĺ:ĺ' összegben" íg-'* a teljes lriány 2ff1l23 'E Ft. nrely'nek linansziľt-lzására

rendęlkęzesľe áll 928 94tt [:i Ft műkĺldćsi pónz",lnaľardvány* és 1 f96 |,75 I: Ft

felhal mozási púnzrrraradvány-.

Á jogszabály,i előĺľásoknak megÍblelően a nrÍikłĺdési mérleg (łr pĺĺnznraľaclvánn1,'al

egytitt) fiilrblettel ksrĹilt nregllatároz'asra, 
a<ĺattlkľilrr.'tltln

'Ą lritcltiirlĺ.szĺis cliiirírnyzata ű,7.' állaĺni adósságátválla|ásig eseclekes tiirlesztő
ľészleteket tartalmazza az elöteľiesztÚs 3. szárnu r:rrellékęltébľn rész'letezettek szerinĺ.

: Ą ĺiibliizatlri.łlĺ szľľľ1lĺil icĺĺĺtk tckillltj{łibi'tt ĺ K<ľijIelcn bľlitĺi tlup|iizixliis csirk a ĺi)rlssze3ł:kłrŕil itľľiil klsz.ĺil.łsĺc|



,Ą mĺĺktiĺlési rrrćľleg tłĺtłblete ťeđezetet nyť}jÍ a ĺ.elhrrlnlozási rrrérleg hiányáľa'

il|etve a ĺin*nszirĺrzási ki*đások kíizé beállĺfott tiiketłiľtesztési ktiteleuettsógek

teljcsĺtóséľe"

A pćnzInaľaĺĺvány sztbirdn illetve fe|aĺlatŕal teľhelt része ľesz|e1esen řt

ľcnĺ1elctĺcľr,ezet 3. sz-átłlťt lnellékleĺćben kcľiil Lrcmutal'ásľa' (^. .iĺ:gszabál'vi

ľliiíľásoknak lllegĺ-e lcliiľľi a lnaľatlván'v a linirllszírozási tételek kilzŁitt kcrĺilt

megtcľrlczć.sľe " )

,.t teľr,ezett áItalános taľtalěk összege 50 000 F] Ff. a rnĺikłidési cóltaľta|ék łisszege

231 198 E Ft. tt fe|halnrĺlzási céltarta|ék łĺsszege 1Íf 490 E Ft'

Á teľr;szállrĺlk kilzoĺt láthato nagy.' pľo.iektck (Coľvin Sćtäny. Magdolna Neg'v-ed

Projekt. Teleki térĺ pĺac Pľojekf) trevéĺclei ćs kiaclásai ľćszlĺ:lesen lrelrrutatásľa

keľülnek a ľendeletĹcrvťzet 9-ll. szánlŕr nlellek}eteibu:n. iIlctve a cílnrencl szeľinĺi 2.

sznlrlťl lne[lćklctben ĺł 1l603. ar l16Ü4' ĺis a ll407 cĺnlelĺen (a llÓ05 címen a

ľeliabilitácios Íb.iIesztcsi proicktek is láthatÓk},

A kitnyvviz-sgálo r,ćĺeminye szeľínr a teľvszáľnok rneghatárĺrzása során

tig.velember,ćtelľe keĺĹiltck aľ ágazatijogszabál1,,okban t.öľtint vált'ozások is.

A 2014. évi lĺii|tségvefes rendeletének nreIIék|etei szeľkezetĺiket tckĺntvc

m e gfclel ne k a nr egváltozott j ogszabá|yi e| őí ľĺłsĺlkn a k.

A kłinyvvizsgáló fi feľtieklren megŕ'ogalrnazottakat figyc|enrbe véve, a

könyr,r,izsgálói vólemón.ł,'lren részletezeftek szeľint ä renĺĺe}ettervezetet

ľendeletalkotásľĺl a|kalmłsnak ítéli.

Buda'pęst. 20 l4' Í.cbruáľ ] 0,

C. C.


