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Budapest Főváľos vtIL kerület Józsefvárosi onkoľmányzat Képviselő-testü|ete
reszere

Budapest Főváľos VIII. keľiilet Józsefvárosi onkormányzat2015. évi
kiĺltségvetéséről szĺi'|ó ľendelette rvezet vizsgźůatárćň

Elvégeztük Budapest Főváľos WII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányrat 2Ot5.
fębľuáľ 12-íke|tezéssel, a Képviselő.tęsttilet 20|5. február l9-i iilésére előterjesztett
költségvetési rendelettervezetének vizsgálatélt, ame|yben a bevételek és kiadások
tervezett összege egyezően 19 448 555 E Ft, ezen belül a ktiltségveÚési bevétetĺ
főiisszeg 17 66a Ifl E FĹ a kiĺltségvetési kiadásĺ főiĺsszeg 19 609 473 E Ft, 7 406
075 E Ft finanszírozási jel|egĺí bevétel és 5 457 313 E Ft finanszíľozási jeltegíĺ
kiadás mellett' a kiiltségvetési hÍány 1948 762EBt.

A költségvetés előterjesztése az Önkoľmányzat polgáľmesteľének feladatköľébe, a
költségvetési rendelettewęzetelfogadása a Képviselő.testĹilet hatĺĺskörébe taľtozik.

A könywizsgá|at feladata a költségvetési ľęndelęttervęzet véleményezésérę teľjed ki.

A könywizsgálatot amagyaÍ Nemzeti Könywizsgźiati Standardok a|apjźtn,valamint a
költségvetési ręndelettervezet összeállítĺísára vonatkozó jogszabályi előírásokra
íigyeleĺnrnel hajtoĹtuk végľe. Mindezek éľtelmében az éves költségvetés
véleményezése során meg kell győződnünk aľról, hogy az éves költségvetési
ręndęlętteľvezet nęm taľta|maz-e jogszabállyal ellentétes ľendęlkezésękęt, kiadási és
bevételi eÍőitányzatai biztosítják-e a kiĺltségvetés egyensúlyát. A könywizsgźilat
magában foglalta a tervezett e|(5irźnyzatokat megaLapozó sámítások vizsgźiatźlt,
valamint az évęs költségvetés átfogó bemutatásának éľtékelését. Meggyőződésiink,
hogy munkánk megťel elő alapot nyúj tott könywizs gálói vél eményiink ki alakítás ához.

Kiinyvvia g áIó i v é le měny :

VćIeményiłnk szerint Budapest Fővlźľos WII. keriilet JlÍaefvdrosÍ onkoľmónyzat
20I5. ěvi kiiltsěgvetěsi ľendelettervezetěnek előteľjeszÍěse a vonctkouí előíľdsoknak
megfelelően tłirtéłtt, tartalma összhangban van a jogsaabáIyi követelményekkel. Nem
juíott g tudomúsunkľa olyan lényeges informúció, amely a bevételi és kiaddsÍ
e lőir únyzalo k meg a lap ozolÍs lźg đĺ ě rint e né.
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A köłtywizsgdlat megítéIése szeľint a rendelettervezeĺ rendeletalkotásľa alkalma*

Budapest, 2015, februáľ 16.

/- -n

- ,,,! '..

. f{c::-y,,-_,:.-^,

, 
",,.,11^e]ĺín 

;::.,;,:: "!.::l,'',.. ć!|).87?3- 
2zn ä?.ł:"t tit.ĺ8.

t.,,.,';i..i|f#íł;,(o-r,,'lĺ ĺJI I| |

u\t**-żLht4^Jl-ł
Hĺľsch Lászlćl
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1. számú melléklet:

Tová b b ĺ ĺnfo ľm á ció k a kii I ts égvetési ľend ele tterryeze t e|v égzett
ktĺnyvvizsgálatáľól

ElőzménYek

A könywizsgáIő Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefvárosi onkoľmänyzattal
megkötött, érvényes szeruódésében meghatĺĺrozott könywizsgálói feladatai keľetében
vizsgźita meg a 201-5. évi kiiltségvetési rendelettęrvezetęt.

A könywizsgźiatot a magyaľ Nęmzęti Könywizsgáiati Standardok alapján végeztiik
el, a következó jogszabályok hatáIyos rendelkezéseinek figyelembe vételével:

* 20l l. évi CXCV. töľvény az A|,|amháztartásró| (a továbbiakban Átlt.;,
* 368ĺ20ll. (xII. 3t.) Kr. az Allamháztaftźsrő| szóló töľvény végrehajtasáról

(továbbiakban Ávľ.),
* 4ĺ20Í3. (I. 11.)Kr. azÄ||amhŕ.ztaÍtálsszámviteléńI(atovábbiakbanÁhsz.),
ą.. 201l. évi CLXXXIX. torvény a Magyarország helyi önkormányzatairő|

(a továbbiakban Mötv.),
ź. f|t l. évi CXCN. toľvény aMagyarországgazdasági stabilitásaľól
.E. és a 353/20|l. (xII. 30.) Kr. az Adósságot keletkeztető ügyletekhez töľténő

hozzáj źlru|ás részletes szabályai ľó l .

Joeszab ĺĺ łvj elő íľások

A költségvetésre vonatkozó jogszabá|yi ęlőírások az Ant. 4., 4lA., 5.6., 6IC.,23-24,,
29t^. és a 34. Q) paragrafusaiban továbbá az Avr.27-28. paľagrafusaiban, i|letvę az
Mt'tv. ó8. (4)' és a 1tl.116. paragrafusaiban találhatók, melyek mellett az ágazati
jogszabźiyokban foglaltak is irányadóak.

Ktinvvvĺzseálói vé|eménv

I. A jogszaběiyi e|őírások és a magyar Nemzeti Könywizsgźiati Standaľdok
szerint lefolytatott könywizsgáIat a|apján véleményünk szęrint Budapest
Főváľos VIII. kerĺilet JrĎzsefvárosi onkoľmányzat 201,5. évĺ kłittségvetésĺ
rendelettervezetének taľtalma <isszhangban van a jelenleg hatáĺyos jogszabályi
követelménvekkel.

Bejegyezve : Fovárosi Bĺróság: Cg. 01 -09.364944
H.1148 Budapest, Fogarasi út 58,
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il. A legyzó által előkészített költségvetési rendelettervezeÍet a Polgármester a
központi költségvetésről szóló törvény hatalybalépését követő negyvenötödik
napig benyúj totta a képviselő-testtiletnek.

A Jegyzó a költségvetésí ręndelettervezetet a költségvetési szeľvek vezetőivęl
egyeńette' annak eredményét íľásban rögzitette, majd a rendelęttervezetęt és az
egyeńetés eredményét a Polgármęster a szervezeti és miĺködési szabályzatban
foglaltak szęrint a Képviselő-testület Bizoĺságai elé terj esztette.

EIőzőek megvalósítäsźya| az eljárási szabályok megfele|ően betartásra
kerĺiltek.

A 2015. évi költségvetési rendelettervezęt a pénztgyi kondíciókon kívtil,
meghaÍátozza a kiĺltségvetés végrehajtásának ktĺvetelményeít, a
gazdálkodási jogköröket illetve az egyéb kotelezęttségeket. A
rendęlettervezethez kapcsolódó előteľjesztés pedig bemutatja a kialakult
kö lts égveté s i mutatószám okat b efolyás oló tényezőket'

A20t5. évi költségvetési ľęndelęttewezet mellékletei - szerkęzettiket tekinfuę -
megfele|nek a megváItozott j og szabźiyi előírásoknak.

A költségvetés tervezett főłĺsszege 19 448 555 E Ft, melyen belül a
kiiltségvetési bevételek összegę 17 660 7lI E Ft, a ktiltségvetési kiadások
összege pedig |9 609 473 E Ft. Ennek megfelelően a k<ĺltségvetési hiány 1 948
762 E Ft, melynek fedezetéľe belső foľrások áIlnak rendelkezésrę l 098 685 E
Ft miĺködési maľadvány és 850 077 E Ft felhalmozási maľadvány.

Hitelfelvétel, illetve hiteltörlesztés nem szeľepel a tervszámok ktizött.

A tęrvezett általános tartalék összege 384 533 E Ft, a műkiidési céltaľta|ék
összege 356 20a E Ft, a felhalmozási céItartalék összege 538 478 E Ft.

A jogszab źůyi e|őírźlsoknak megfelelően a műkiidési mérleg hiány nélkĺi|
került megteľvezésľe.

ilI.

IV.

v.
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adatok E Ft-ban
Köľtséevetési műkďési bevéte lek 14.138.893

Maradvánv műk<jdési cé |ra r.098.685
Koftsésvetés i műkodési kiadások 15.237.578
Mííködésí méľ|eq egvenle ge

Kökéwetési felhahnozasi bevéte bk 3.s21.818
Marađvánv felha lĺnoási cé|ľa 850.077

Kölrtsésvetési fehahnozasi kiadások 4.37r.895

Felhalmozĺs i mé rle g e gyenlege

osszęs bevétęl 19.ffi9.473
ossres kiađĺs 19.ffi.473
Iránvftó szeľvi tĺímosatáson fe lĹili duplĺĺzodás r@.918
Korrisáh bevételi ffiissres 19.448.555
Konisalt kiadrás i fiiössres 19.448.555

Ktiľaésvetési bevéte lek 17.ffi.711
Kölĺsésvetési khdísok t9.6@.473

1.948.762

B e s |ő fľrans zÍrozási források t.948.762

\Ą. A tęwezett elóirányzatok megalapozottak, valódiságuk tekintetében igazolt
szakiľodai adatbázisokkal támogatottak. A tervszímok tekintetében a
ktĺltségvetési egyensrĺly bĺztosított amennyiben év közben a teljesíthetőség
bármilyen (külső' vagy belsĺĺ) okból vá|tozik, úry köItségvetési
ľęndeletmódosítást szükséges végľehajtani.

A kiĺnyvvizsgáló a' fentĺekben megfogalmazottakat Íigyelembe véve, a
kiĺnywÍzsgáIĺíi véleményben ľészletezettek szerint a ľendeletteľvezetet vitára és
ľendeletalkotásľa alkalmasnak ítéli.

Budapest, 2015. ťebruár 16.
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