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FiiccETLEN KONyvvIZscAt 6I vplnnaBnv
Budapest XXl. Keriilet Csepel Onkorm6nyzata

Kdpvisel6+estiilete rdszdre

az Onkormriny zat 201 4. 6vi k6lts6gvet6s16l sz6l6
a 1712014. (VI.26.) 6nkormdnyzati rendelettel 6s a

1912014. 0X.25.) iinkormdnyzati rendelettel m6dositott
5/2014. (III.04.) iinkormrinyzati rendelet

m6dositdsdr6l sz6l6 rendelet-tervezet feliilvizsgdlatd16l

Kdsziilt: az Onkormdnyzat megbizrisa alapjrlLn a K6pvisel<i+esttilet rdszdre.

A kdnywizsgiilat cdlia: Annak megdllapitesa, hogy az Onkormrinyzat 2014. 6vi
kdlts6gvet6s6r6l szolo a 1712014. (VI.26.) dnkorm6nyzati rendelettel 6s a 19/2014.0X.25.)
dnkormrinyzati rendelettel m6dositott 5/2014. (111.04.) iinkormtfuryzati rendelete m6dositasar6l
sz6l6 rendelet-tervezet megfelel-e a jogszabrilyi el<iirrisok rendelkezdseinek. A vizsgilat
kiterjedt ana, hogy a m6dosit6 rendelet-tervezet ldnyeges t6ved6seket nem tartalmaz.

Keszitette: Lauf-Audit Kiinyvelci- ds Kdnyvvizsgtll6 Bt
8900 Zalaegerszeg, Pet6fi u.7 . l/5.
Kamarai nyilv.szrima: 00 1 465

Borsosnd Pal Ildik6
Kdltsdgvetdsi min6sitdsii bejegyzett kdnywizsgril6
Kdlts6gvetdsi mincisit6sdnek szrima: KM00l 005
Kamarai nyilv.szrima: 000970

Nagynd Ldszl6 Erzsdbet
Kdnyvvizsgril6 asszisztens
Regisztriici6s szAma: 17 8353

Tisztelt K6pvisel6-testiilet !

Budapest XXI. Kertlet C.sepel Onkorm i.llryzata az 512014. (111.04.) dnkormrfuryzati
rendelet6vel alkotta meg az Onkormiinyzat 2014. 6vi kdltsdgvetdsi rendelet6t, melyet eddig
k6t alkalommal, a 2014. jrinius 26-i ds a szeptember 25-i iildsdn m6dositott a Kdpvisel6-
testtilet. (toviibbiakban: Rendelet)

A Rendelet szerint Csepel Onkormiinyzata 2014. €vi k6ltsdgvetdsi bevdteleinek m6dositott
eloirinyzatAt 14.122.169 ezer Ft dsszegben, mig a kdltsdgvet6si kiadrlsainak m6dositott
eloir nyzatAt 18.476.794 ezer Ft dsszegben hagya j6vrl.
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A Rendelet 19. $ (1) bekezddsdnek c) pontjriban foglalt rendelkezes alapian ^ 2014.
szeptember l. ds 2014. okt6ber 31. kciz6tti idoszakot 6rinto p6teloirdnyzatok,
tdbbletbevdtelek, egydb m6dositiisok tervbevdteldr<il a Polgrirmestemek 2014. decemberi
testiileti iil6sig kell gondoskodnia. Tekintettel azonban arra, hogy ajelen eloterjeszt6sben miir
a 2014. novemberi p6teloitinyzatok, tcibbletbevdtelek, egy6b m6dosittisok is szerepelnek, igy
a hatrilyos Rendelet 19.$-a hivatkozott rendelkezdsdnek m6dositrisrit is tartalmazza a rendelet-
tervezet 3.$-a.

A Rendelet harmadik m6dositdsdt tartalmazo rendelet-tervezet el6terjesztds 16szdben tagoltan,
rendszerezetten 6s dttekinthet6en szerepelnek a m6dosit6sok jogcimei, azok hivatkozrisai 6s a

kapcsol6d6 el6iriinyzatok.

Az el<iterjesztds I. pontjriban szerepl6 eloirdnyzat m6dositrisok eredm6nyek6nt m6dosulnak a

Rendelettel j6vAhagyott:
- intdzmdnyi bevdteli eloir6nyzatok, melyek hatiisrira dsszessdg6ben 253.205 ezer Ft-tal

14.375.374 ezer Ft-ra m6dosul az 0nkormiinyzat ktilts6gvetdsi bevdtele ds

- ugyanezen dsszeggel n6 a kdltsdgvetdsi kiaddsi eloiriinyzat, melynek kdvetkeztdben
ezen eloirinyzat 18.729.999 ezer Ft-ra m6dosul, tovtibbii

a m6dositiisok eredm6nyekdnt az Onkormiinyzat irdnyit6szervi tiirrnogatrissal konigrilt
(dsszesitett) bev6teli 6s kiadrisi el<iirdnyzata is no 253.205 ezer Ft-tal 20.885.976 ezer Ft'ra.

Az eloterjesztdshez csatolt l. 6s 2. sz. tribliizatban kdltsdgvet6si szervenkdnt bemutat6sra

kertilnek mind a bevdteli, mind a kiadrisi ekiininyzat-m6dositiisok sajrlt 6s feliigyeleti szervi
hatriskdni el<iirrinyzat m6dositris szerinti megbontiisban. A kimutatrisban j6l ldthat6, hogy a
kdltsdgvetdsi bevdtelek ndvekeddsdt 136.776 ezer Ft dsszegben saj6t hatiisk<irben

kezdemdnyeztdk az int6zm6nyek. 116.429 ezer Ft dsszegben pedig feliigyeleti hatriskdni (az

<inkorm6nyzat riltaliinos miikdd6s6hez 6s iryazati feladataihoz kapcsol6d6, valamint egydb

k<izponti tiimogatrisokb6l ad6d6) ekiirrinyzat m6dositiisok eredm6nyeztdk. A k<iltsdgvetdsi

kiad6sok vonatkoz6s6ban pedig 127.546 ezer Ft a sajrit hatriskdni es 125.659 ezer Ft a
feltigyeleti szervi hatrisktirii eloir6nyzat m6dositiis.

Az ekiterjesztds II. pondriban r<igzitett el<iirrinyzat m6dositiisok nem befoly6solj6k a 2014. 6vi
kdltsdgvetds bevdteli- 6s kiadrisi fodsszegdt, csak az Snrill6an mtik6d<i ds gazdriLlkod6

int6zm6nyek r€szdre j6viihagyott kiemelt kiadrisi el<iininyzatok m6dosulesrit eredmdnyezik,
igy rdszben a kdltsdgvet6si szervek kdltsdgvetdsdn beliili, rdszben pedig az int6zm6nyek
kdz<itti, valamint a kiemelt kiadiisokon beliili, az dnkormrinyzati feladatok kdzdtti el<iirri.Lnyzat

etcsoportositiisokat, tovabba a c6ltartal6k ds az 6ltakinos tartaldk el6irrinyzatiinak m6dositrisrit
tarlalmazzAk.

Az int6zmdnyi kdltsdgvetdseken belil a kiemelt kiadrisi eloir6nyzatok kdz6tti 6tcsoportosittis
a Gazdasiigi Szolgiltat6 lgazgat6siig tekintetdben minden <inrill6an mrik6d<i kdltsdgvet6si
szervet 6rint az iilamhdztartison beltili miikctddsi cdhl tiimogatiisok vonatkoztisdban, melyek
egyiittes dsszege 34.068 ezer Ft. A GSZI-hez tartoz6 inl6zmlnyenkdnti eloirinyzat
m6dosit6sokat a rendelet-tervezet 3la. sz. mell6klete r6szletesen tartalmazza.

Az eloterjesztds 11.4. A.l pondriban az Onkormiinyzat eltal tervezett cdltartaldk felhaszniiliisra
vonatkoz6, kordbbi K€pviselo-testtileti ddntdsen, vagy a Rendelet 5.$ (l) bekezdds6ben

meghaterozott, iitruhiizott hatiiskdrben a Polgrirmester dltal engeddlyezett eloirinyzat
m6dosit6sok keriiltek be6pitdsre a rendelet-tervezetbe.



Lauf-Audit K-n ryel6- ts Kdny'vizsgdlf BT
8900 Zalaegerszeg, Petifi u. 7. l/5.

Tel : 20/97 3-2 3 68, 9 2 / 5 98-12 4

Email: ine.hu

A II.4. B/ pontban pedig a 2014. szeptember l. 6s november 30. kdzdtti id6szak tekintetdben
felsorol6sra keriiltek mindazok a K6pvisel<i-testiileti hatrlrozatok ds a Rendelet 5.$ (4)
bekezd6s6ben r6gzitett felhatalmaziis alapjrin 6truhr2ott hafiskdrben hozott Polgiirmesteri
enged6lyek, amelyek hat6srira dsszess6g6ben 81.272 ezer Ft-tal m6dosul, csdkken a tervezet
szerint az iiltalinos tartal6k eloininyzata.

A Rendelet kdlts6gvetdsi bevdteli el<iir6nyzatiihoz k6pest a most beterjeszt6se keriil6 rendelet-
tervezetben a bevdteli oldalon <isszefoglal6an az aliibbi m6dosit6 iavaslatok szerepelnek:

Megnevez6s Vriltozris (ezer Ft)
GSZI miik0d6si k6lts6evet6si bevitele 66.825
GSZI felhalmozrisi ktiltsdsvet6si bev6tele ll8
Pols6rmesteri Hivatal mrikddisi kiilts6svetdsi bevdtele 10.9t2
Onkormdnyzat mrikijd6si ktjltsigvetisi bev6tele | 19.325
Onkorm6nyzat felhalmoz6si kijlts6gvet6si bev6tele s6.025
I. Kiilts6evet6si bev6telek iisszesen 253.205
Mtikddesi c6li finanszirozdsi bevitelek 65.601
FelhalmozSsi c6li fi nansziroz6si bevdtelek 10.272

ll. Finanszirozisi bev6telek iisszesen 75.873

Bev6teli oldal vSltozdsa iisszesen (1.+II.): 329.078
Irinyit6 szervi t6mosatis (int6zm6nvi trimoeatis) miatti korrekci6: - 75.873
Irinyit6 szervi t6mogatissal korrigilt bev6tel v6ltoz:is iisszesen: 253.205

A GSZI mrik6d6si k<ilts6gvet6s6nek bevdtele rdszben (78,32 % - 52.340 ezer Ft) az
iillamhi2tartiison beliilr6l drkezett milk<iddsi c6lt trlmogatiis, rdszben pedig (21,68 % -
14.485 ezer Ft) az ut6bbi 3 h6napban realizAlt miikitd6si bevdtel miatt emelkedik.

A Polgri.Lrmesteri Hivatal tekintetdben a mrikdddsi kdltsdgvetdsi bevdtel m6dositrisa kiziir6lag
a 2014. okt6ber l2-6n megta(ott helyi 6nkormrinyzati kdpviselok 6s polgrlrmester. valamint
a nemzetis6gi 6nkormiinyzati k6pviselcik vrilasztrisrihoz foly6sitott mr.ikdddsi c6hi
tiirnogatiissal emelkedik 6sszesen 10.912 ezer Ft 6sszegben.

A fentiekben jelzett bev6teli m6dosit6 javaslatok, valamint rltcsoportositrisok alapjrin a
rendelet-tervezet ta(alma szerint a kdlts6svetds kiadrisai az aldbbiak szerint viiltoznak:

Meqnevez6s Viltozfs (ezer Ft)
GSZI miikdd6si kiilts6svet6si kiad6sa | | 4.547
GSZI felhalmozisi kiilts6svetdsi kiadAsa 8.516
Pols6rmesteri Hivatal mrikdddsi k0lts€svet6si kiad6sa 25.965
Pols6rmesteri Hivatal felhalmoz6si kdlts6evetdsi kiadiisa 4.700
Onkorm6nvzat miikiid6si ktiltsdevetdsi kiadisa 131 .553
Onkorm6nyzat felhalmozdsi kiilts6gvet6si kiad6sa I t2.480
Mrikodesi tanalikok kiaddsa - 78.921
Felhalmozlsi tartal6kok kiaddsa - 65.635
l. Kiilts6wet6si kiadisok iisszesen 253.205
Miikiidesi fi nanszirozdsi kiaddsok 65.601
Felhalmozisi fi nanszirozisi kiadrisok t0.272
II. Finanszirozisi kiadisok iisszesen 75.873
Kiadisi oldal viltozdsa aisszesen (I.+I.): 329.078
lrinvitri szervi t6mosal6s (int6zm6nvi timosatds) miatti korrekci6: 75.E73

Ir{nvit6 szervi timosatissal korrieilt kiadis vdltozis iisszesen; 253.205
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Figyelembe v6ve a mdr emlitett bels6 iitcsoportositAsokat, keriileti szinten kiemelt kiadasr
el<iiriinyzatonkdnt az al|bbi m6dositrisokat lartalmzza a rendelet-tervezet:

Megnevez6s
V6ltozis
(ezer Ft)

GSZI 6s Pole6rmesteri Hivatal miikiid5si kiad6sai 140.512
Ebbol: - szemdlvi iuttatis 79.122

- munkaad6kat terhelo i6rul6kok 6s szociiilis hi. ad6 13.880
- dologi kiad6s 41.202
- esvib miik0d6si cdhi kiadrlLsok 14.068

onkorminvzat miikiid6si kiadrisai 131.553
Ebbol: - szem6lyi iuttatris 3.809

- munkaad6kat terhelo irirul6kok 6s szoci6lis hi. ad6 t.029
- dologi kiadis 70.304
- esyeb miikttd6si cell kiadrisok 56.41 I

GSZI 6s Poleirmesteri Hivatal felhalmozisi kiadisai 13.216
Onkormdnvzat felhalmozrisi kiadrisai 112.480
Tarta16kok - 144.556
Ebbol: - miikttd6si tartal6kok - 78.921

- felhalmozisi tartal6kok - 65.635

Kiadisi oldal v:illozfsai iisszesen: 253.205

Az el<iterjeszt6s 8. oldaldn az,,m)" pont alatt tal:ilhat6 t6bld'at ,,Osszesen" oszlopriLnak
mrisodik sor6ban szerepl6 el6irinyzat m6dositiis dsszegeben elirds tdrt6nt, a helyes dsszeg a
harmadik sorban szerepl6 dsszeggel egyezrien ,,- 28.615" ezer Ft, mely g6peldsi hiba
pontosftesa a rendelet-tervezet szemszaki r6szdt ds igy a m6dosit6 rendelet megalkot6sat nem
befolyrisolja.

Az el6irdnyzat m6dosit6sok - csakugy, mint az el<iterjesztes tdbbi r6sz6ben is - az ezen
pontban hivatkozott hiirom K6pvisel6-testiileti hat.irozattal <isszhangban keriiltek be6pit6sre a
tervezetbe. Egyrdszt ingatlan vdsiirliisra 19.050 ezer Ft keriileti beruh6zils eloirinyzat
ndvekedds, mdsrdszt pedig az alhlAnos tartal6k 54.000 ezer Ft d'sszegii csdkkentds6nek,
valamint a Kazinczy F. Alt. Isk. bels6 csatomahril'zalanak fehij it6sa drdek6ben ugyanezen
el<iiriinyzat 6.335 ezer Ft dsszegti megemel6sdnek eredm6nyekdnt az iiltal6nos tartaldk
6sszess€gdben ezek hatAsrira 47.665 ezer Ft-tal cs6kken, az ,,lngatlan 6rtdkesit6s
tcibbletbev6tele fejlesztdsi cdlokra" c€ltartal6k eloirdnyzata pedigigy 28.615 ezer Ft-tal no.

Mindezek figrelembev6tel6vel a Rendelet m6dositdsit |art^lm 26 elSterjeszt6st
K6pvisel6-testiileti szintii vitrira alkalmasnak tartjuk

A rendelet-tervezet alapjrin az dnkormrinyzat 2014.6vi iisszesitett kiilts6gvet6s6nek
m6dositott el6irinyzatdt:

r 14.375.374 ezer Ft iisszesitett kiilts6gvet6si bev6tellel,
> 18.729.999 ezer Ft iisszesitett kiilts6gvet6si kiaddssal, 6s

l a jelenleg hatilyos 2014.6vi kiilts6gvet6si rendeletben szerepld 4.354.625 ezer Ft
iisszegii - 

^z 
el6z6 6vekbeli p6nzmaradvdnyb6l finanszirozhat6 - kiilts6gvet6si

hi6nnyal
a K6pvisel6-testiiletnek elfogadrisra ajrinljuk, a m6dosit6 rendelet megalkotris{t
javasoljuk.
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Kiinyvvizsgdl6i v6lem6nyiink szerint Budapest XXI. Keriilet Csepel OnkormAnyzata
K6pvisel6-testiilet6nek az Onkormdnyzat 2014. 6vi kiilts6gvet6s6r6l sz6k6, a 1712014.

(VI.26.) iinkorminyzati rendelettel 6s a 1912014. (IX.25.) iinkormdnyzati rendelettel
mridositott 5/2014. (III.04.) iinkormrinyzati rendelet6nek m6dositisdra vonatkoz6
rendelet-tervezet el6terjeszt6se a hatrilyos jogszabrilyi elSir:isoknak megfelel6en tiirt6nt,
tartalma iisszhangban van a jogszab{lyokban, a K6pvisel6-testiileti diint6sekben
meghat{rozott kiivetelm6nyekkel,

A hat6lyos Rendeletnek a beterjeszt6sre keriilt tervezet szerinti m6dositrisrival az
Onkormrinyzat el6z6 6vekbeli p6nzmaradvdnyribril finanszirozhat6 kiilts6gvet6si hir{nya
nem m6dosul.

Nem jutott tudom6sunkra olyan l6nyeges informdci6, amely a bev6teli- 6s kiaddsi
el6ir{nyzatok megalapozottsigrit megk6rd6jelezhet6en 6rinten6.

A kiinywizsgdlat megit6l6se szerint a 2014. 6vi hatilyos kiilts6gvet6si rendeletet
m6dosit6 rendelet-tervezet rendeletalkotisra alkalmas,

Budapest, 2014. december 15.

&ct:rsr"t ?l/ 7kL'//
Borsosn6 Ptl lldik6

LAUF-AUDIT Kiinyvel6- 6s Kiinyrwizsgri16 Bt.
bejeryzett kiinyvvizsgdl6

kiinyrwizsgi16i kamarai bejegrz6si szrim 000970


