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XXL Kerület Csepel Önkormányzata
Képviselő-testiilete részére

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkorm ályzat^
2022. éNi költségvetéséről szőlő 312022. (III.02.) önkormányzati rendelete
módosításáról szóló rendelet-ter"vezet felülvizsgálatáról
Készült: az Önkormányzat megbízása alapjan a Képviselő-testület részére.

4

könvwizsgálat célia: Annak megállapítása, hogy Budapest )Ofl. Kerület Csepel
Onkományzata 2022. évi költségvetéséről szőlő 312022. (1II.02.) önkormrányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) módosítására irányuló rendelet-tervezet (a továbbiakban: rendelet_
tewezet) megfelel-e az állambáztartásról szóló 201 1, évi CXCV. törvény, valamint a
jelentésben felsorolt jogszabályok rendelkezéseinek.

A

vizsgálat kiterjedt arra, hogy a rendelet-teruezet lényeges tévedéseketnem taíta]maz
valamint aíía,hogy az Önkormányzat 2022. évi gazdálkoüsáho z megbízhatő, valós képet ad.

Készítette: Lauf-Audit Könlveló-

és Könlwvizsgáló

8900 Zalaegerszeg, Petőfi u.7. l15.
Kamarai nyilv.száma: 001 465

Kft.

Borsosné Pál Ildikó
Költségvetési minősítésű bejegyzett könywizsgáó
Költségvetési minősítésének szrfuna: KM001005
Kamarai nyilv.száma: 000970

Nagyné Liszló Erzsébet
Könlwvizsgálatot segítő szalqnai tanácsadó
Regisarációs szárna: 17 83 53

Elvégeztük Budapest XXL Kerület Csepel Önkormanyzata Képüselő-testülete 2022. mé4usi
ülésére előterjeszíell, az Önkormárryzat 2022. évi költségvetéséről szóló 312022. (III.02.)
önkormányzati rendelete módosításilra vonatkozó rendelettervezet felülvizsgálatáí.
Megállapítottuk, hogy a rendelet-tervezet előkészítésesorán figyelembe vételre kerültek a
Rendelet megalkotását megelőzó elókészítésekoris meghatározott, az itányadő, a vonatkozó
jogszabályokban foglalt elóírások.

A

Rendelet 20.§ (1) bekezdés a) pondában foglalt rendelkezés értelmében a Polgármester a
költségvetési rendelet módosítasát a pótelőirányzatok, többletbevételek, egyéb módosítások
tervbevétele órdekében sziikség szerint, de a 2022. január 01. - 2022. májtls 31. közötti
idószakra vonatkozőan 2022. júnlus 30-ig a Képviseló-testület elé terjeszti. Elózetesen jelezni
szi.ikséges, }rogy a most beterjesáésre kerülő rendeiet-tervezet még nem tartalmazhat olyan,
esetlegesen realizálódő bevételeket, amelyek máj us 3l-ig még beérkeáetnek, s adott esetben
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feihasználásra is keriilhetnek, így ezen tételek beépítésea Rendeletbe csakis egy késóbbi
módosítással lesz lehetséges.

A

beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet előkészítésesorán a 2022. évi módosított
elóirányzatok meghatérozáséllrél a Képviselő-tesület álta| jóváhagyott 202í . évi maradvány, a
realizált többletbevételek, pótelóirányzatok, a Képviselő-testiilet által meghatarozott, valamint
az átruházotl haüiskörben, polgármesteri engedélyekben rögzített előirír:lyzaí módositások, az
intézményekáltal kezdeményezett átcsoportosítások, a jogszabályon alapuló, szükséges
előirényzat módosítások tervbevételére került sor.

A fentiek szerint

Y az

a rendeleí-teívezet íaítalmazza:.

államhaztartáson belüli szervezetel(ől érkezett működési célútiimogatásokat
(Önkormárryzat, Polgarmesteri Hivatal) Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda. Tóth Ilona
Egészségügyi Szolgálat),
az államháaartáson belüli szervezetektől érkezett felhalmozási célútámogatást

)

(Önkormanyzat),

> a, ÁHT-n

F
}

kíviiiről érkezett felhalmozrá,si célúátvett pénzeszközt (Önkormanyzat),
működési célúbevétel növekedést ( Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal)
a Rendelet 6.§. (1) bekezdésébenmeghatározotl, átíuhélzot1 hatáskörében eljix,,ta az
Önkormanyzat Polgármestere által a célíartalékfelhasználására vonaíkoző, az
előirrinyzatok módosítására irányuló Polgiármesteri engedélyekben íögzített előirányzat
módosításokat,

} az

intézményekáltal kezdeményezel1, a résziikre jóvrihagyott kiemelt kiadási
előirányzatok közötti, indokolt, előzetes Polg;írmesteri engedélyen alapuló
átcsoportosíüísokat.

A

rendelet-tervezet alapjén az összességében 1.067.963.582 Ft előirányzat növekedés a
költségvetési-, valamint a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is érinti, így a módosítás
szeint az Önkormányzat (Kerület) 2022. évi:
költségvetési bevétele I.029.873.996 Ft-os növekedéssel 19.408,738.092Ft-r4
költségvetési kiadása ezzel azonos, 1,029.873.99ó Ft-os összegű emelkedéssel
36.1'7 4.21 4.410 Ft-ra, míg
finanszíroási bevétele 38.089.586 Ft összegű növekedéssel 17.057.735.192 Ft-ru,
finanszírozási kiadása pedig szintén 38.089.586 Ft-os emelkedéssel 292.258.874 Ft-ru
módosul,

}
}
}
}

A

Rendelet módosítását tartalmazó rendelet-tervezet könylwizsgálatát a maryar
Nemzeti Könywizsgálati Standardok alapján hajtottuk végre. A vizsgálat ennek
megfe|elően kiterjedt arra, hory a rendelet-tervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal
ellentétes rendelkezéseket és arra, hory a módosított bevételi- és kiadási előirányzatok a
számviteli alapelvek maradéktalan betartása me|lett biztosítják-e a költségvetés
eryensúlyát.

Az intézményekáltal kezdeményezett, valamint az rendelet-tervezetben részletesen
bemutatott, az Önkormányzat kiadási e|őirányzatait érintó belsó előfuányzaí
átcsoportosítáSokat és az intéznrények közötti elóirányzat átcsoportosításokat, valamint a
céltartalék előirányzatának a meghatározott célok szerinti, továbbá az ráltalános tartalék
Képviselő-testtileti döntésen, illetve Polgármesteri engedélyen alapuló felhasználását is
rögzítő elóterjesáés alapján a rendelet-tervezet szerint az Onkormányzat - finanszírozási
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műveleteket

is

36.466.47 3.284

tartalmazó

-

2022.

Ft összegben fennáll.

hu

évi bevételeinek és kiadásainrk

esien§úlyá

A

rendelet-tervezet l.§ (l) bekezdésében szerepló, a 312022. (In.02.) önkormányzati
rendeletben meghatározottal megegyező, 16.165.476.318 Ft összegű költségvetési hiányt
és a finanszírozási kiadásként a rendelet-tewezet szerinti 292,258.874 Fí összegű
finanszirozási kiadáshoz szükséges fedezetet az Önkormányzat belső íinanszírozással:

}
}

}

részben az 9lőző évek költségvetési maradványának igénybevételével
(11.022.545.606 Ft),

részben M
összegével

belüli megelőle gezés éy közbeni pótelői rányzatla| megemelt

(3^HT-n
8.089.5

az önkormárryzati

86 Ft), továbbá

államkötvényben lévő pénzeszközéból (5.997.100.000 FD

teljes összegben biztositani tudja.

1.)

A

rendelet-teírezet összhangia

döntésekkel

a

hatályos jogszabályokkal, önkormányzati

A

Rendelet 20. § (1) bekezdéséneka) pontjában foglalt rendelkezés alapján a
Polgármester a 2022. január 01, és 2022. május 31. közötti időszakot érintő

pótelőirrinyzatok, többletbevételek, egyéb módosítasok tervbevételéről szükség szerint,
de legalább 2022. június 30-ig gondoskodik, az éves költségvetési rendelet módosítására
vonatkozó előterjesztést a Képviselő Testtilet elé beterjesai.

Ezen jogszabályi helynek

a most

beterjesztésre kerülő rendelet-tervezet napirendre

történó tüzésével Polgármester Úr eleget tett.

A könywizsgálat során megállapítottuk, hogy

a rendelet-tervezet és annak előterjesaése
jogszabályokban
megfelelő formai, szerkezeti bontásban, a
foglalt rendelkezéseknek
megfelelően készült, a felsőbb szintű és Budapest )Oil. Kerület Csepel Önkormányzata
jogszabályi elóírásaivai össáangban van, azokkal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

A

rendelet-tervezet mind tanalmilag, mind szerkezetileg maradéktalanul megfelel a
vonatkozó előírásoknak, az elóterjesztésben foglaltakon túl nem jutott tudomásunkra
olyan adat, információ, mely a rendelet-tervezetben szereplő, a Rendelet szerinti bevételiés kiadási előirányzatokat módosító javaslatokat jelentósen befolyásolná.

2.)

A

rendelet-temezet bevételi- és kiadási előirányzaíainak tenezésóvel kapcsolatos
vélemény és javaslat

könlwizsgálói

a.) Bevételi előirányzatok módosításának tervezése

A

rendelet-tervezetben fogialtak szerinti rendeletalkotás esetén Budapest )O(I. Kerület
Csepel Ónkorm ényzata 2022. évi bevételénekmódosított előirányzata - az eredeti
e|őirányzathoz képest 1.067.963.582 Ft összegű emelkedéssel -36.466.473.284Ft.
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A rendelet,terve zet alapjinaz Önkormanyzat (Kerület) 2022. évi működési költségvetési
bevételeinek előirányzata 552.127.200 Fí-tal l8.8l8,303.104 Ft-ra, felhalmozási
költségvetési bevételeinek előirányzata pedig 477.746.796 Ft-tal 590.434.988 Ft-ra
emelkedik.

A

hatáyos Rendelet költségvetési bevételi előirrfuryzatrihoz képest intézményenkénta

következők szerint módosul a költségvetési bevétel2022. évi előirényzata.

Adatok: Ft-ban

Változás

Megnevezés
Önkormányzat működési költségvetési bevótelének

v

473.148.686

áltozása

Polgrirmesteri Ilivatal költségvetési bevételének változása

78.378.514

Működés i költségvetési bevételek vdltozdsa összesen :

552.I27.200

Önkormányzat felhalmozási költségvetési bevételének változása

477.746.,196

Felhalmozási

477.746.796

kö

ltségvetésibevétele k vtíItouísöss zesen

Költségvetési bevételi elóirányzat változása összes€n

Az

Önkormányzat 473,748.686

Ft

összegú működési köitségvetósi bevételi

zatinak csökkenése :
egyrésá - a Képviselő-testiilet döntésének megfelelóen

elő|r ány

}
}

}
}

1.o29.a73.996

:

- az

intézményektől
összesen 345.163.445 Ft összegben a 2021 . évi szabad mafadvány átvétele,
másrészt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásbiztosításához folyósított
1.484,000 Ft összegű EMMI támogatás, továbbá
a Dél-Pesti Tankerülettől az iskolákat sújtott jégkár ellentételezéséreérkezett
126.101.241 Ft összegú kártéfités,
és a Nagyszalontai Gasztrofesáivá rendezóséhez kapott 1.000.000 Ft (BGA)

trámogatás

együttes összege eredményeae.

A

Polgármesteri Hivatalnál a múködési költségvetési bevételek 78.378.514 Ft összegű
emelkedést:
egyrészt a 2022. évi OGY viiasztás üámogatasa QWI) 27 .243.627 Ft,
másrésa az idei népszímlálás (KSH) támogatása 50.706.454 Ft, valamint
a j égkrár miatt a biztosítótól érkezett 428 .433 Ft összegú krirtéítés
e gyüttesen eredm ény ezte.

}
}
}

Az

Önkormárryzat felhalmoási kö|tségvetési bevételi e|őirányzata 477.]46.796 Ft
összegű emelkedését:

}

egyrészt az AHT-n belülről,

a

Fővarosi Onkormátryzattól

a

TER-KOZ

pá|yfuathoz lltó{tnanszírozási formában érkezett 459.950 009 Ft feihalmozrisi célú
támogatás,
másrészt a Budapesti Szabadkikötó Zrt.-től érkezeíí17.796.'787 Ft összegű
teriiletfej lesáési támogatás
eredményezte.

}
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b.) Kiadási előirányzatok módosításának tervezése

A

rendelet-tervezetben foglaltak szerint Budapest XXI. Kerület Csepel ÖnkormáLrryzata
2022. éwe tervezett költségvetési k:ladása 36.174.214.410 Ft-ra, kiadási előinínyzata
pedig - a bevételek módo§ított előirányzatával megesiezően - a finanszírozási
kiadások előirémyzaíának 292.258.874 Ft-ra történó emelésével36.466.473.284 Ft-ta
módosul.

Az intézmények széúnáíaa Képviselő-testíilet által jóvrá,hagyott, kötelezettséggel terhelt
202I. évi maradványt, valamint a realizéit és a rendelet-tervezetbe beépítésrekerült

bevételeket, továbbá az Önkormárryzatot és költsegvetési szerveit érintó kiadási
előirányzat változásokat az elóterjesáés I1,1, pontja kiemelt előirányzatonkénti (kiadási
rovatonkénti) bontásban részlete sen taííalmazza.

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda írásbeli kérésénekmegfelelő, a saját költségvetési
kiadásán belüli. valamint az Önkormányzat költségvetésén belüli kiemelt kiadási
előirányzatai közötti átcsoportosítások összesített össze gét az előterjesztés II.2. pontjában
szeleplő táblázat - az analitikus nyilvántartással összhangban - tészleteseníartalmazza,

A

Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda esetében az átcsoportosítás eszközbeszerzésre

történt.

Az

-

előtetjesúés két intézmény (Kózterület Felügyelet
Gazdasági Szolgáltató
Igazgatóság) közötti előiranyzat átcsoportosítást is tartalmaz az előterjesztés szöveges
részében hivatkozott 35 /2022. polgiirmesteri engedély alapjá,n.

Az

Önkormányzat költségvetésének kiadrási oldalá,rr a kiemelt előirátryzatok közötti
átcsoportosítás a feladatok végrehajtásrához szükséges előirányzatok biaosítása
érdekében,a tényleges megvalósuláshoz igazodva történt.
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Az olőterjesztésben

szeTeplő javaslatok alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

kiadási elóiranyzatai intézra;iényenkéntrészletezve, összefoglalóan

a

következők szerint

módosulnak.

Adatok Ft-ban
Változás

Megnevezés
Cazdasági Szolgáltató tgazgatóság működési költségvetési kiadás változása

61

Gazdasági Szolgáltató lgazgatóság felhalmozási költségvetési kiadás változása

04l 977

7 050 008

GSZI költségvelési kiadds vállouísa összesen

68 091 985

Csepeli Csodakút Egyesített Ovoda működési költségvetési kiadás változása
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda felhalmozási költségv€tési kiadás változása

200 l20 36l

Csepeli Csodaktit Eglesített Óvoda költségvetési kiadás vtiltoaísa összesen

204 420 361

Humán Szolgáltatások Igazgatósága működési költségvetési kiadás változása
Hurnálr Szolgáltatások Igazgatósága lelhalmozási költségvetési kiadás változása

l08 939 38l

Humán Szolgáltatdsok Igazgatósága köItségvetési kiadós váhouísa összesen

I13 EOI

4 300 000

4 862 431

8I2

l0 903 963

Közterület FelügyeIet működési költségvetési kiadás változása

Köaerület Felügyelet felhalmozási költségvetési kiadás változása
Közter ület Felüg)elet költségvetési kiadds vtíltoztístt összesen

10 903 963

Tóth llona Egészségügyi Szolgálat működési költségvetési kiadás változása

48 52l 354

Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat feihalmozási költségvetési kiadás változása

Tóth llona Egésaégüg;liSzolgálat költségvelési kiadás váhozdsa összesen

48 52I 354
23& 035 422

Polgármesteri Hivatal működési költségvetési kiadás változása

22 642221

Polgármesteri Hivatal felhalmoási költségvetési kiadás változása

260 677 643

Polgdrmestefi Hiyatal költségvetési kiadás vtiltouisa összesen

ll

Önkormányzat működési költségvetési kiadás változása

l

Ónkormányzat felhalmozási költségvetési kiadás változása

068229

038 867 735

Tartalékok költségvetési kiadás változása összesen

726 479 086

Önkormdnyzat költségveíésikiadds vólto*ísa összesen

323 456 878

| 029 873 996

I. Költségvetési kiadások változása ö§szesen

627 273 530

Működési célúfinanszírozási kiadás változása
Felhalmozási célúfinanszírozási kiadás változása
Irányító szervi támogatás miatti korrekció

lI. Finanszírozási kiadások váItozása összesen
Kiadási előirányzat változása összesen (I.+

.):

6l8

-

38 854 660

628038604
38 089 586
1 0ó7 963 582

és Köttlwizsgáló
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A rendelet-tervezet mellékletei az összességében 1 .067 ,963.582 Ft összegű módosított kiadási
előiianyzat növekedés összetételét szakteriiletenként és intézmáryenként is részletesen, a
jogszabáty előírásoknak megfelelő bonásban is tartalmazzílc
A rendelet-tervezet szerint

}
}
}
}
}
}
}

a költségvetési

kiadási előirényzaí:

a Gazdasági SzolgáItatő lgazgatóságe§etében 1.412,412.333 Ft-ra,
a Csepeli Csodalcit Egyesített Óvoda vonatkozásábarl2.779.587.9I9
a Humrán Szolgráltatások Igaz gatósága tekintetében l .801 .736.5 62
a Közteriilet Felügyelet esetében 209.860.603 Ft-ra,

Ft-ra

Ft-ra"

llona Egészségügyi Szolgrflat vonatkozasában 2.927.711.444 Ft-ra,
Hivatal tekintetében 1.780.544,470 Frra,
az Önkormrinyzat esetében peűg 33.216.605.396 Ft-ta
módosul.
a Tóth

a Polgrármesteri

A

tartalékok hatáyos Rendelet szerinti módosított előirényzatétt és a rendelet-tervezetben
szereplő módosítoti előtányzaát M aláhbi összefoglaló táb|éuat tartalmazza.

2022.

Megnevezés

Működésí tartaIékok
céltartalékok
Altalános tartalék
Fe I h al mo zásí tart aIé ko k
céltaftalékok
Tartalékok összesen:

évi

eredeti
előirányzat
3.459.905.153
3.439.905.153
20.000.000

567.441.514
567.44I.5I4
4,027,346.667

Adatok: T't-ban
2022, évi
(előterjesztés szerinti)
terveaett módosított

előirányzat

2.756.896.490

2.692.872.945
64.023,545
s43.971.091
543.971.09I
3.300.867.581

A múködési és a felha]mozási céltartalékok előfuányzata összességében 770.502.631 Ft-ta| a
konkét feladatok kiadrásrához sziikséges fedezet biáosítása érdekébencsökken. Ezen
céltatalékokelőirányzata az előterjesztés II.3. pontjában részletesen felsoroltak szerint
változik.

Az

44 .023 .545

átalános te,rtalék előirányzata

Ft-tal emelkedik.

a

rendelet-tervezet szerint összességében

Mindezek alapján negállapíthatóo hory a rendelet-tervezetnek megfelelő rendeletalkotás
esetén az Onkormányzat a kötelező feladatainak ellátását, valamint beruházási és
felújításiterveinek megvalósítását 2022. évben is külsó finanszírozás (fejlesztési célú
hitel) igénybevétele nélkül biztosítani tudja.
Fentiekre tekintettel a Rendelet módosítását tartalmaző rendelet-tervezetet Képviselő_
testiileti szintű vitára alkalmasnak tartjuk

A

rendelet-tervezet alapján az Önkormányz at 2022. évi költségvetésének módosított
e|őirlányzatátl
/ 19.408.738.092 Ft összesített költségvetési bevétellel,
{ 36.174.214.410 Ft összesített költségvetési kiadással, és
7/8
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a belső finanszírozással fedezett, t6.165,476.3l8 Ft összegű költségvetési hiánnyal,
valamint 292,238.87 4 Ft összegű finanszirozási kiadással
a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánljuk, a módosító rendeletet megalkotásra
javasoljuk.

össznGEzÉs
A

beterjesztésre kerülő rendeleí-íervezetben foglahak szertnti rendeletalkotós esetén

Budapest XXI. Kerúlet Csepel Önkormtínyzata 2022. évi köttségvetésének egyensúlya - a

Jinanszírozási művelete k figlelembevéíelével-

3

6.4 66.1 73. 2 84

Fí összegben fen nóll

A7 Önkormány7at 2022. évi költségvetésében a kölíségveíésibevétel módosított előirdnyzaía
19.408,738,092

Ft, a

költségvetési kíadás módo§űott előirányzata 36,174,214.410

Ft,

a

Jinanszírozási bevétel módosítoít előirdnyzata 17.057.735.192 Ft, a Jinanszíroaisi kiadás
módosított előifányzala pedig 292.258,874 Ft,

Könywizsgdlói

véleményünk szeriní Budapest

Y{L

Kerület Csepel Önkormlínyzaía

2022. évi költségveíésérőlsztjló 3/2022. (III.02.) önkormónyzati

rendeletének módosítósára

vonatkozó rendelet-tervezet előkészítésea hatályos jogszabáIyi előírdsoknak megfelelően
történt, taftalma összhangban van:

)

a

Y

a Képviselő-testület döntéseiben,

l

jogszabályokban,

valamint

a 2022. évi költségvetési rendeletben meghaíározoíí felhatalmaaís alapjón hozoX
Po Igd rme s te r i intézke dés ek b e n, en ge dély e k b en

foglaltakkal
Nem jutott tudomósunkra olyan lényeges idornuícíó, amely a rendelet-lemezeíben szereplő

a hatúlyos Rendelet szerinti bevételi- és kiadási előirányzatok módosíttisót célzó javaslatok
megalapozoltsógál jeleníősen megkérdőjelezhetően érinlené.A könywizsgdlat

szerint

a

megítélése

2022. évi hatólyos költségvetési rendeletet módosíű rendeleí-tervezet

re n de letal kotás

ra al kalmas.

Budapest, 2022. május 20.
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