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BUDAPEST rŐvÁnos xI. KERÜLET Ú.rnuoa ÖNrorurÁNyzlra

2020. év i zárszámadási rendeletterv ezetér ő|

I. A törvényesség és a iogszabályok betartása

Az áIlanháztartásről szőIő 20II. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Budapest Főváros XI.
Kerület Úlruaa ÖnkormányzatánakJegyzője a2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a
maradvány elszámolásáről szőlő zárszámadási rendelettervezetet a törvényes hataridőn belül
elkészítette, és azt a Polgármester a Képviselő-testület elé terjesáette, figyelemmel a
COVID-I9 vírus miatti, a veszélyhelyzet megszüntetésével kapcsolatos helyzetre.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
végrehajtásáról és a maradvény elszámolásáról szóló zárszánnadási rendelettervezete
előterjesztése során az állanűáztartásről szőIő 2011. évi CXCV. törvény 91. §.szerint,
tájékoúatásul, a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasz-
nálási tervét, (pénzeszkö zök v á|tozása),

- a helyi önkormányzat adősságLínak állományát lejátat, a Stabilitási törvény 3 §-a szerinti
adósságot keletkeztető ügyletek, belftrldi és külföldi iranyú kötelezettségek szerinti
bontásban,

- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormányzat tulajdonabanáIIő gazdálkodó szervezetek működésébőI szérmaző

kötelezettségeket, a részesedések alakulását,
- a többéves kihatással járó döntések számszenisítését évenkénti bontásban és összesítve, és

- a közvetett támogatásokat - így különösen az adó elengedéseket, adókedvezményeket -tar-
talmaző kimutatást,



,l

Azelőírásoknakmegfelelőenarendelet-tewezettartalmazza:
- a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét, eredeti, módosított előirányzat,

telj esítés megosztásban,
- intézménysorosan a működési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a címek és

alcímek szerinti bontásban,
- az önkormanyzati kiadásokat,
- azönkormányzatíbevételeket forrásonként,
- a maradvány elszétmolását,
- a felújítási és a felhalmozási kiadásokat,
- a hitelállomány alakulását,
- atöbb éves kihatássaljaró kötelezettségeket,
- az önkormányzat költségvetési mérlegét,
- az európai uniós fonásból ftnanszírozott támogatással megvalósuló programok 2020. éví

bevételeit és kiadásait,
- az önkormányzat adósságot keletkeáetó ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

bemutatását,
- ayagyoni helyzet alakulását,
- a nullaraírt,használatban lévő immateriális javak és targyi eszközök, valamint a

kulturális javak és régészeti leletek, afiiggő kötelezettségek és követelések állomanyának
kimutatását,

- aközvetett támogatások kimutatását,
- M önkormányzatibJlajdonű gazdasági társaságokban lévő részesedések értékét,
- a többségi önkormámyzati tulajdonú gazdasági társaságok kiemelt adatait,
- a37012011.(KI. 31.) Korm. rendelet 11. § .(1) bek. szerinti nyilatkozatokat.

Azárszámadási rendelettervezet a2020. évi költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően
készült, így az összehasonlíthatóság és az átláthatóság biáosított.
A szöveges előterjesáés az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodását részletesen elemezve
bemutatja a feladat ellátást, a bevételek és a kiadások, ezeken belül a működési és a
felhalmozási bevételek és kiadások, alakulását. A2020. évi bevételeken belül a köáatalmi
bevételek az eredeti előirányzathoz képest 84,I százalékkal teljesültek.

il. A pénzügvi helyzet. az adatok valódisága

A 2020. évi költségvetési bevételek teljesítése 23.608.584 e Ft, a módosított előirényzat
l 02,3 százaléka, az eredeti előir ány zat 92,0 százaléka.
A költségvetési kiadások teljesítése 23.689.027 e Ft, amely 81,2 százalék teljesítést jelent az
eredeti előirényzathoz képest. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 80,4 szé.zalék.
Az alul te§esítés mind a működési, mind a felhalmozási kiadások tervezetthez valő
e lmaradás áb ől szárrnazik.
A teljesített költségvetési bevételek a teljesített költségvetési kiadások99,7 százaléka, amely
agazdálkodáskiegyensúlyozottságátigazolja.
A2020. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 80.443 e Ft költségvetési hiány,
amelyet a költségvetési maradvany 5.350.637 e Ftösszege fedez.
A finanszírozással növelt bevételek összege 29.977.085 e Ft, a flnanszírozással növelt
kiadások értéke 24.189.36I'eFt. : '

A bevételi többlet 5.787.724 e Ft, a ftnanszírozási tételek egyenlegével növelt költségvetési
maradvány, csökkentve a költségvetési hiany összegével.



Az önkormányzattárgyévi zárő pénzkészlete 7.203.247 e Ft.. A konekciók után a2020. évi
költségvetési maradvány 5.548,108 e Ft. §

Az önkormányzatnak2020. év végén a felhalmozási célú hitelállomanya 3.182.500 e Ft volt..

Véleményem az előterlesztésen, valamint az azt alátámasztő költségvetési beszámolőkon - az
azokat alátámasúő fokönyvi és analítikus kimutatásokon -, alapul, és nem tartalmaz a
bizottsági,vagy aképviselő-testületi üléseken elhangzottakkal kapcsolatos megállapítást.

Véleményem és vizsgáIataim szerint a Budapest Főváros XI. Kerület Úln,rOa
Önkormányzata Képviselő-testülete elé terjesztett, a 2020. évi költségvetés
zárszámadásárót szóló rendelettervezet valós adatokat taftalmaz, átláthatő, megfelel a
jogszabáIyi előírásoknak, ezéri a rendelettervezetet az előterjesáésben és a tewezetben írtak
szerint:

költségvetési bevétel:
költségvetési kiadás:
költségvetés egyenlege:
finanszírozási bevétel:
összes bevétel:
finanszírozási kiadás :

összes kiadás:
íinanszírozási többlet:

23.608.584 e Ft,
23.689.027 eFt,
- 80.443 e Ft

6.368.501 e Ft,
29.977.085 eFt,

500.334 e Ft,
24.189.36l eFt.

5.868.167 e Ft,

elfogadásra javaslom.

A zárszámadási rendelet -tervezet adatai a kincstári beszámoló adataival alátétmasúottak.

Budapest. 2021,. 05. 19.

Dr. Cseke Lászlő
Kamarai tag könyw izsgálő
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