
EL6TERJESZTES 1. MELLf,KLETE

A beszimol6 6s zdrsz6madis k6szit6s6re vonatkoz6 jogszabdlyok, valamint a K6pvisel6-
testiilet r6sz6re dsszeillitott zdrszdmadis kdtelezd tartalmi elemeinek megielen6se a

zirszimadrisi rendelettervezetben, illetve tij6koztat6 tdbltflkban

Az Mttty. 106. $ szerint ,, (2) A helyi Ankormdnyzat vag)ond a tulajdondbdl ds a helyi
\nkormdnyzatot megtlletd vagtoni drtdlcfr jogokbdl dll, anelyek az dnlarmdnyzati feladatok is
cdlok elldtdsdt szolgdljdk. "

Az Mtitv. 110. $ szerint ,,(1) A helyi dnkormdnyzat tulajdondba tartozd vag)onelemelcdl
kormdnyrendeletben meghatdrozott m6don nyilvdntartdst kell vezetni. Az dnkormdnyzati
vagtonnyilvdntartds (vagtonkataszter) folyamatos vezetdsddrt, az adatok hitelessigi4rt a
jegzd felel6s.
(2) Az dnkormdnyzati tdrzsvag)ont a tdbbi vagtontdrgt6l elktildnitve kell nyilvdntartani. Az

ives zdrszdmaddshoz a vagtondllapotr6l vagtonkimutatdst kell kcsziteni. "

Az Onkorm6nyzat vagyonir6l 6s a vagyontargyak feletti tulajdonosi jogok gyakorl6sdr6l

sz6l6 2412009. (VI. 25.) 6nkorm6nyzati rendelet (a tov6bbiakban: Vagyonrendelet) 1. sz6mt
fiiggel6ke szab\lyozza, hogy a ztnszimadris sordn az Onkorm6nyzat vagyonkimutatiisiir6l
milyen form6ban kell szdmot adni, amely megfelel a lentebb ismertetett jogszab6lyi

el6inisoknak is. (5.; 7.1.; 7,2.; 7.4,; 7.5. 6s 7.6, tdj6koztat6 tdbl6k)

Az Mdtv. 111/A. $-a rendelkezik arr6l, hogy ,,Ha a helyi dnkormdnyzat a kiltsdgtetdsi dvre

vonatkoz\an nem rendelkzzik elfogadott k\ltsigvetissel, nem fogadia el a ldltsdgvetisi dvet

negelfizd dvre vonatkoz6 zdrszdmadasdt, dllamfuiztartdsi beszdmoldsi kitelezettsdgdnek vagt
vagton-nyilvdntartasi kitelezettsdgdnek nem tesz eleget, a rdszdre jdrd eges tdmogatdsok

foly|sitdsa az dllamhdztartdsr1l szdl6 firtdnyben meghatdrozottak szerint felfiiggesztdsre
kertil. "

Az Ant. 87. $-a szerint ,l vagtonrdl ds a kbltsdgvetds vdgrehqitdsdrdl

a) a szdmviteli jogszabdlyok szerinti dves koltsigvetisi beszdmoldt,

b1 * du"t knltsdgtetisi beszdmol6k alapjdn dvente, az elfogadott kbltsdgvetissel

dsszehasonlithatd mddon, qz dv utolsb napjdn drvdnyes szervezeti, besoroldsi rendnek

megfelelI zdrd szdmaddst (a tovdbbiakban: zdrszdmadds) kell kdsziteni."

Az Avr.l57. $-a mondja ki; hogy a kdltsdgv etdsi 6v ztttAsht kdvet6en a helyi tinkorm6nyzat,

valamint az altala irrinyitott k6lts6gvet6si szerv 6ves ktilts6gvet6si beszimol6t k6szit.

lz Lm.9l. g-a kimondj a"hogy ,(1) A helyi dnkormdnyzat kbltsdgvetisdnek vdgrehajtdsdra

vonatkozd zdrszdmaddsi rendelet tervezetdt a jegtz, kdsziti el6 is a polgdrmester terieszti d

kepvisel,+esti)let eli ilgt, hogt az a kdpvisel1+estiilet eld terjesztdsdt kavefi harminc napon

bimt, ae kgkds1bb a ki;i,ltsdgvetdsi ivet kivet| trtadik h6nap utols, napjdig hatdlyba ldpjen. A

zdrszdmadisi rendelet tervezetdyel egli)tt a kdpvisel1-test let rdszdre tdjdkoztatdsul be kell

nyiljtani a kincstdr 68/A. S szerinti ellendrzdse keretdben a helyi 
'nkorndnyzat 

ives

kblts 6gvet d si beszdmol6j aval kapc s olatos an elkesz{tett j ele ntd sit.

e) tr ztirszdmaddsi rendeietten'ezet el1terjesztdsekar a kdpviseli-testiilet rdszdre

tdjdknztatdsul a kavetkezd mirlegeket ds kimutdtdsokat kell hemutatni:

Ossznczfs
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a) a 24. $ (4) bekezddse szerinti mirlegeket, kimutatdsokat azzal, hogt az elSirdnyzat

felhaszndldsi teruen a pdnzeszkbzak vdltozqsdnak bemutatdstit kell drteni (1, 6s 9. ttlj6kozat6
tfbla).
b) a helyi dnl<ormdnyzat addssdgdnak dllomdnydt lejdrat, a Gsl. 8. $ (2) bekezdise szerinti
ad6ssdgot keletkeztetd ilgleteh bel- ds hilfdldi irdny kitelezettsdgek szerinti bontdsban, (4.

6s 4./A. tij6kozat6 tibla, ahol kimutatjuk int6zm6nyenkdnt a nem lejrirt szillit6i tartozasokat,
valamint l6that6, hogy az Onkormrinyzatnak ad6ss6got keletkeztet6 iigyletekb6l nem 6ll ferur

ktitelezetts6ge, valamint nincsen kezess6g-, illetve garanciav6llal6sa.)

c) a vagtonkimutatdst, is (7.1,;7.2.;7.3.;7.4.;7.5. 6s 7.6. t6j6koztat6 tdbl6k)
d) a helyi bnkormdnyzat tulajdondban dll6 gaz&ilkodd szervezetek mfrkodisdb6l szdrmazi
katelezettsdgeket, a riszeseddsek alakulasdt. " (10. tdj6kozat6 tfbta)

T6j6koztatasul a k6vetkez6 m6rlegeket 6s kimutat6sokat is be kell mutatni az Atrt. Z+. 5 1+;

bekezddse alapjan:
a) a helyi 1nkormdnyzat kbltsdgvetdsi mirlegit kbzgazdasdgi tagolasban, elSirdnyzat

felhaszndldsi terrdt,
b) a tObbdves kihatdssal jdrd ddntdsek szdmszerfrsitdsdt dvenkinti bontasban is dsszesitve,

(rendelettervezet 8. mell6klete, valamint a 2. 6s a 4.1A. tli6kozat6 tdbla, ezek tartalmazzak
azon beruh6zasokat, amelyek megval6sitrisrihoz a forriisok kieg6szit6se c6lj6b6l EU-s fon6s

6llt rendelkez{sre, valamint azokat a beruhriz6sokat, ahol a megval6siuis ideje ttibb 6vet vett,

vagy vesz ig6nybe.)
c) a kizvetett tdmogatdsokat - igt k landsen addelengediseket, addkedvezmdnyeket -
tartalmazd Hmutatdst," (5. trlj6kozat6 tlbla, ahol a kozvetett tamogat6sok jogcimenk6nt

kerulnek bemutatAsra kiiltin-kiildn meghatiirozva a kedvezm6nyezettek szimdl €s az

elengedett 6sszegeket.)

Az Avr. 162. $ rendelkezik arr6l, hogy ,,A helyi t)nkormdnyzat kipvisel6+est lete rdszdre a

zdrszdmaddshoz a kizvetett tdmogatasol@t d 28. $ szerinti rdszletezettsdggel kell bemutdtni. "

Avr.28. $: ,lz iht. 24. i @ bekezdds c) pontia szerinti kbzvetett tdmogatdsokat legaldbb az

aldbbi rdszletezettsigben kell bemutotni: (5. tij6kozat6 tibla)
a) az elldtottak tiritisi dijdnah kirtiritdsinek miltdnyosstigi alapon tdrtin6 elengeddsinek

dsszege,

b) a lakossdg rdszdre lokisdpitishez, lakasfeliliitdshoz nyilitott kblcsdnbk elengedisdnek

dsszege,

c) a ielyi ad'ruil, gdpjdrmfrad6ndl biztositott kedvezmdny, mentessig bsszege addnemenkdnt,

i) o hrtyit^srk"- 
'eszki;zAk 

hasznositdsdb'l szdrmaz6 bevitelb'l nyijtott kedvezminy,

menlessdg dsszege, ds

e) az egdb nyijtott kedvezmdny vagt kblcsdn elengedisdnek 6sszege. "

az Ant. 102. g (3) szerint ,,(3) A bevitelek is kiaddsok zdrt rendszerfi ds meg[elel6

csoportosittisbai tortdnd bem tatdsdhoz mirlegeket kell kialakitani ds asszedll{tani,

figyetemmel az osztdlyozasi rendszerek szempontjaira 6s el1irdsaira. A mdrlegek - az e
"tiru1nyben 

meghatdrozott kivitellet - a kbltsdgvetds el1terjesztdsekor a vonatlrozb dv

tervaiatait, az-el6z6 iv vdrhat6, ds az azt megel zd dv tdnyadatait, a zarszdmadiskor a

kahsdgvetdsi dv terv- ds tdny-, tovdbbd az el6z6 dv tinyadatait tartalmazzdk

@end"elettervezet l. mell6klete 6s 1. trij6kozat6 tibla, amely tartalmazza a 2018. 6vi

t6nyadatokat.)
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Ant roa.5:
,,(1) A Kormdny rendeletiben meghatdrozolt szerv (e $ alkalmazdsdban a tovdbbiakban:
adat szol gdltatas kn rc leze ttj e)

a) az elemi knhsdgvetdsrdl 6s az ives knltsdgvetdsi beszdmoldrdl az dllamhaztartas
informdci6s rendszere keretdben adatszolgdltatdst te U es it,
b) a k;ltsdgvetdsi iv sordn a Kormdny rendeletiben meghatdrozott gal<orisdggal iddldzi
kaltsigvetisi jelentist is iddkbzi mdrlegielentdst kiszit a kincstdr szdmdra.
(2) A helyi i)nkormdnyzat, a nemzetisdgi 1nkormdnyzat is a tdrsulas (l) bekczdis szerinti
adatszolgdltatasa akkor tekinthetd teljesitettneN ha azt az dltala irdnyitott kr;ltsdgvetdsi
szervek i s telj e s ite tt i k
(3) Ha az adatszolgdltatds kbtelezetle
a) adatszolgdltatasa az adatszolgdltatds tdrgtnal kapcsolatos ldnyegesnek mindsilld
inlormdciat nem tartalmaz vag) tdvesen mutat be, vagt
b) adatszolgdltat.isi kitelezettsdgit neki felrdhatd okb6l nem, vagt kisedelmesen teues{tt,
vdg
c) adatszolgtiltatdsdbhl megillapitdsra keriil, hog gazddlko&i,sa sordn a 36. $ (1)

b e kezdi s ibe n me ghatdr o zo tt al<al me gs i r t e tt e

a kincstdr hatdrozatban a Kormdny rendeletdben meghatdrozott mdrtdkfr birsdgot szab ki."
,,(4) A (3) bekezdds a) pontjdnak alkalmazdsaban linyegesnek minds l az adatszolgiltatds
szempontjdb l minden olyan informdci1, amelynek elhagtdsa vagt tdves bemutatdsa -
kiinetleniil ds hdtrdnyosan - befolydsolja az adatszolgdltatasban kizdlt adatokat

fe lhaszndl4k ddnt d s e it. "

Ahsz 6. $ (2) Az 6ves k6lts6gvet6si beszlmol6 r6szei:

,,a) a kbltsdgvetds vdgrehajtdsdnak ellendrzdsit is a zdrszdmadds elWszitisit a ki;ltsdgvetdsi

szdmvite I le I b iz t o s [t6
aa) kiltsdgve tdsi j e lentis,
ab) mar adv dny kimut at ds,

ac) adatszolgdltatds a szemdlyi juttatdsok ds a foglalkoztatottak vdlqsztott tisztsdgviseldk

6sszetdteldrdl,
ad) adatszolgdltatds a tdrsadalombiztositas piruiigti alapjaibdl folydsitott egtes elldtasok ds

tdmogatasok ten'ezett 6sszegeirdl is teljesitdsirdl,
ae) tinkormdnyzati alrendszer saidtos gaz&ilkoddsdhoz kapcsol6dd elszdmoldsoh

b) a vagtoni helyzet ds az eredminyszemtiletfr bevdtelek kaltsigek rdforditdsok alakuldLstit,

valamiit a zdrszimadds kiegdszit| informdci|inak elkeszitisit a pdnz gti szdmvitellel

biztositd
ba) mirleg,
bb) eredmdnykimutatds, i s
bc) a35112016. CXI. 18.) Korm. rendelet 12. $ (1) bekezd6s 1. pontja hatrilyon kiviil helyezte

bd) Hegiszitd melldHet. "

Az int6zn6nyek, a Polgiirmesteri Hivatal 6s az onkormanyzat k6lts6gvet6si besz6mol6i a

terjedelmiik miatt nem k6pezik rdsz6t az el6terjesa6snek, ezek megtalalhat6k a Ktllts6gvet6si

6s P6nziigyi Irod6n, valamint a honlapon.

Az Ahsz.30. $-6ban tal6lhat6 a vagyonkimutat6s tartalm6ra vonatkoz6 k6telez6 el6inls:

30. S ,,O A ielyi dnkormdnyzatnak a Magtarorszdg helyi dnkormdnyzatair6l sz6l6 201 1. dvi

CtiUXtX. tamZny @ tovdbbiakban: Mafi.) 110. g (2) bekezdise szerintt, a zdrszdmadqshoz

csatolt vagtonkimutatas - 1sszhangban az Mdn. 106. S @ bekezddsdvel - a helyi

anlarmdnyzat ds az dltala irdnyitott kahsdgvetisi szerv tulajdondban dll6 - ide irNe az 6ket
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megilletd vag)oni irtdkfr jogokat is - nemzeti vagtonba tartozd befehetett eszkizakct, a
nemzeti vagtonba tartozi forgdeszkbzdkel is a pdrueszkizdket m tatja be.

(2) A vagonkim tatds az (l) bekezdis szerinti vagtont az 5. melliHet A), B) is C)
mdrlegfdcsoportjdn beltll legaldbb a rdmai szdmmal jelzett eszkbzcsoportonWnti - a tdrgli
eszkiziik ds a befehetett pdnziigi eszkbzr)k mdrlegcsoportok esetdn oz arab szdmmal jelzett
tdtelek szerinti - tagolasban, ezen bel l forgalomWptelen tdrzsvag)on, nemzetgazdasdgi

szempontb^l kiemelt jelentdsdgfr torznagton, korldtozottan forgalomkipes vagton is tizleti
vagton bontasban tartalmazza. (7.1. tij6kozat6 tibla)
(3) A vagtonkimutatas a mdrlegben szerepld eszkizal<in kivill tartalmazza a ,,0"-ra lefrt
eszlaizrik a haszruilatban livd kisirtikfr immateridlis javah tdrgi eszknzbk Mszletelc a 0l-
02. szdmlacsoportban nyilvdntartott eszkiztik ds az Nvt. l. $ (2) bekezdds g) is h) pontja
szerinti kulturdlis javak ds rdgiszeti leletek dllomdnydt is. (7.2. tfli6kozat6 ti,}la)
(4) A vagtonkimutotdsban szerepl1 ingatlanvagton szdmviteli nyilvdntartas szerinti bruttd
drtdwnek ds az ingotlan vagtonkataszteri nytlvdntartdsban szerepl1 ingatlanvagton bruttd
irtdkinek egrczdsdgdt biztositani kell. " (7.5, 6s 7.6. tii6kozat6 tdbla).
A K6lts6gvet6si 6s P6nziigyi lrodfn tekinthet6 meg a vagyonkimutatast megalapoz6 r6szletes

ingatlanvagyon kataszter, analitikus nyilvantarLisok 6s a m6rlegsorokat al6trirnasd6 leltirak.

Az onkormrinyzati vagyon vriltozisrimak szdveges 6rt6kel6s6t az eldterjeszt6s 20. szimti
melldklete tartalmazza.
A helyi iinkormrinyzatok 6s szerveik, a kdztarsas6gi megbizottak, valamint egyes centriilis
alirendelts6gri szervek feladat- 6s hatriskdreir6l sz6l6 1991. 6vi )O(. torvdny 138. $ (1)

bekezddse tartalmazza felsorol6sszenien a k6pvisel6-testtilet gazdrflkod6si feladatait 6s

hataskdr6t, melynek k) pontj6ban szerepel, hogy a Kdpvisel6+esttilet ,,elfogadja a
knltsigvetds vigrehajtd,sdrdl sz6l6 beszimol6t (zdrszdmadds), ennek keretdben elfogadja a

normatiy knltsigvetisi hozzrijdruldsolotak a klltsdgvetdsi tdrvdny elSirdsa szerinti

elszdmoldsdt; ". Ut6bbi el6ir6si kdtelezetts6gnek eleget tesziink az el6terjeszt6s bev6teleinek

r6szletez6sekor, illetve az el6terjeszt6s 21. sz6mri mell6klet6ben.

Mindezeket firyelembe v6ve a zirszimadisi rendeletterTezet, valamint a t6j6koztat6

tiblAk a k6vetkez6 mell6kletekb61 6llnak:

Zdrszd madesi rendelettervezetMelldklet
sz6ma

Budapest F6v6ros XVI. kertlleti yzat 2019. ivi zirsz6mad6sdnak dsszevont pdnziigyi

mdrle1

l. M0kbddsi cdli bevdtelek Cs kiaddsok mCrlege (Onkorm6nyzati szinten)l.A.
(Onkorm6nyzt )kiad6sok szlnI tenImdrlebevdte eskeF lmozdsilha cdhin1.B.

Budapest Foveros XVI. kertlleti 0nkorm6nyzat 6sszevont mdrlege kdtelezo feladat, dnkCnt vallalt

tfui feladat szerinti bontdsbanfeladat ds 6llami1.0.

pest Onkorm6n vdtebe ile kes addsaiIszervekSI lkulinekdt tsdI YetdetikeritlIxvudaB F 6roov S y7a g1.1 .

mdr

lkuti sszeo Sne szeds Skdlts€ szervek6v6rosF VIx keriilet gvetdsB 0nkorm6nyzatudapest
fe szerintladat6llamvil hla ladatfefe 6nkdnkiad6sa igazgatAsladat,

udapest 0nkorm6nyzat (k0 gvetd )leti ndszeryek tkulIle Itsd slvdtebeIXV kertiB 6F varos1.1.A.
ki iranyzatonkCn bdtovabloead6s t,kiemettbevdte zes6ss0sk sze 0sszesKd etds szetve l,sen,Itsdg

banbontiisszenntiads am6l fealt atlad6nkdnlekdte fezb2

Budapest XVt. kerilleti Polg6rmesteri Hivatal oss

eloidnyzatonkdnt, tov6bb6 k0telez6 feladat, onkdnt v6llalt
zes bevdtel, dsszes kiad6s kiemelt
feladat ds 6llamigazgatdsi feladat szerinti

bont6sban
Budapest XVl. keruleti Polgarmesteri HiYatal szemd lyi juttat6sok ds munkaad6kat terhel6 jdruldkok

ds szoci6lis 6rul6si ad62.1.4..

XVL kertlleti Polg6rmesteri Hivatal dologi kiadtuokBudapest
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2.17.
Koltsdgvetdsi szervek egyenkCnt, osszes bev6tel, osszes kiad6s kiemelt el6inimyzatonkdnt, tov6bb6
k6telez6 feladat ds dnkdnt v6llalt feladat szerinti bont4sban

3.1A.
Budapest F6v6ros XVI. keruleti onkormAnyzat szemdlyi juttat6sok ds munkaad6kat terhel6
j6rulCkok ds szociSlis hozz6j6rukisi ad6 (Kdltsdgvetdsi szewek ndlktil)

3./8. Budapest F6v6ros XVI. kerUleti 0nt<orm6nyzat dologi kiad6sok (Kdltsdgvetdsi szervek ndlkut)

3.1c.
Budapest F6veros XVI. kertileti Onkormenyzat kotelezOen elliitandd miikatddsi feladatok kiad6sai ds

dnkdnt v6llalt miikdddsi feladatok kiadasai

4 Budapest F6v6ros XVI. kertueti onkorm6nyzat ell6tottak pdnzbeli juttattuai

Budapest Friv6ros XVl. kerlileti Onkorm6nyzat egydb miikdddsi cdhi kiad6sok, elvondsok Cs

befizetdsek, cdlielleggel nyfitott t6mogat6sok ds tartaldkok
Budapest FOvAros XVI. keriileti ontormenyzat beruh6zisi (felhalmoz6si) kiad6sok el6ir6nyzata
beruhdzdsonkdnt

6.18.
Budapest F6v6ros XVI. keriileti onkormenyzat fehijft6si kiadasai felijltdsonkdnl, valamint
intdzmdnyi fehijit6si ds karbanlart6si cdltartaldka

7 Budapest F6veros XVI. keriileti 0nl{orm6nyzat egydb felhalmozdsi cdhi kiadasai

8
Eur6pai uni6s t6mogat6ssal ds a Friv6rosi Onkormdnyzat t6mogat6s6val megval6sul6 projektek
bevCtelei, kiad6sai ds hozz6i6rul6sok

Kdltsdgvetdsi szervek maradvdnyinak alakuldsa

Mell6kIet
sz6ma

1
Budapest F6vdros XVI. kerilleti onkormrinyzat 2019. dvi zitrszhmad{sAnak pdnziigyi mdrlege
(2018. 6vi tdny adatok, 2019. dvi m6dositott el6ir6nyzat ds teljesltds)

2
Tdbbdves kihatdssal j6r6 dOntdsek szAmszenisitdse dvenkdnti bontfuban ds dsszesitve cdlok
szerint

3
Budapest Fdvd.ros XVI. keriileti onkorm6nyzat 6ltal nFjtott hitel ds kolcson alakul6sa lejarat ds

eszkozok szerinti bontdsban

4
Ad6ss6g 6llom6ny alakul6sa lej6rat, eszk6z6k, bel- ds kulllrldi hitelez6k szerinti bontdsban 2019.

december 3 I -dn

Budapest F6v6ros XVI. keruleti onkorm6nyzat Gst. 8. $ (2) bekezddse szerinti ad6ssAgot

keletkezet6 ugyletekb6l ds az dnkorm6nyzati garanci6kb6l ds az onkormanyzati
kezessCgvallal6sokb6l fenn6ll6 kdtelezettsdgei (nem tartalmaz adalol)
A Budapest Friv6ros XVI
(kedvezrrdnyek)

keriileti Onkormanyzal 6ltal adott kozvetett t6mogat6sok

6 Kimutal6s a 2019. 6vi cdljelleggel juttatott tdmogatasok

7 .1.
vagyonkimutat6s a konyvyiteli mdrlegben drtdkkel szerepl6 eszkoz0k6l ds forrasok6l osszesitve

ds koltsdgvetdsi szervenkdnt

7.2. VagyontimutatAs az drtdk ndlkiil nyilv6ntartott eszkdzdk6l

t.3_
Kimutat6s az immaterialis javak, ttirgyi eszkozdk koncesszi6ba, vagyonkezeldsbe adott eszkozok

6llom6ny6nak alakul6s6r6l dsszesitve 6s koltsdgvetdsi szervenkdnt (Intdzndnyi beszdmol6k l5/A
iirlapja alapj6n)

Teljesen (0-ig) leirt eszkdzok brutt6 drtdke osszesiwe ds kdltsdgvetdsi szervenkdnt

Osszesitti tribl6zat forgal omkdpessdg szerint - Vagyonkataszterb6l el66llitva

7.6.
A vagyonkimutat6sban szerepl6 ingatlanyagyon szimviteli nyilv6ntartas szerinti brutt6 drtdkdnek

ds az ingatlan vagyonkataszteri nyilv6ntartdsban szerepld ingatlanvagyon brutt6 drtdkdnek

8
Eredmdny-kimutauis Osszesitye ds kdltsdgvetdsi szervenkdnt (Intdzrrdnyi beszimo l6k l3lA
UI a

9 P€nzeszkozdk v6ltozfu 6nak levezetdse

10.
A Budapest F6vtuos XVI. keriileti yzat tulajdoniiban 6116 gazd6lkod6 szervezetek

miikddds€b6l sz6rmaz6 kotelezettsd k ds r€szeseddsek alakul6sa a 2019. dvben

Mint azt kordbban az Aht-b6l iddztiik, a 91. $ (1) bekezddse el6irja, hogy a ztLtszi.lrnadasi

rendelet tervezet6vel egytitt a K6pvisel<i-testtilet r6sz6re tij6koztatasul be kell nyujtani a
Kincstiir 6ltal az Onkorm6nyzat 6ves kdltsdgvet6si besz6mol6j6hoz k6szitett jelentds6t is. De

ilyen jelentds csak azon dnkorm6nyzatok szitm ta k6sziil, ahol a Kincstar az Aht. 68/B. $ (1)
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bekezd6s c) pontja szerinti ellen6rz6s keret6ben az dves k6lts6gvet6si beszimol6 megbizhat6,
val6s iisszk6p6nek vizsgrilatdt vdgzi. A Kincsllr ilyen vizsg6latot a XVL keriileti
Onkormrinyzat 6s int6zm6nyei vonatko"is6ban nem v6gzett.

A kdlts6gvetdsi szervek bels6 kontrollrendszer6r6l ds bels6 ellen6rzds6r6l sz(tlo 37012011.
6lI. 31.) Korm. rendelet 11. $ (1) bekezddse alapjrin a kdlts6gvet6si szerv vezet6je k6teles a
Korm. rendelet I. melldklete szerinti tartalommal nyilatkozatban 6rtdkelni a k6lts6gvet6si
szerv bels6 kontrollrendszerdnek min<is6gdt. Tov6bb6 a I 1. g (2a) bekezd6se kimondjl hogy
"A helyi dnkormdnyzati kaksigvetisi szerv vezetdje a nyilatkozatot az ives kahidgvetisi
beszdmolfval egiitt ktildi meg az irdnyiti szerv vezetfijdnek. A vezetfii nyitatkoiatot a
polgdrmester a zdrszdmaddsi rendelel tervezeldvel egti)tt terjeszti a kipvisel1+isti)let eld. "
Fenti jogszabrilynak megfelelve - az elmtlt 6vekhez hasonl6an - minden int6zm6nyi
beszamol6 v6g6n megtal6lhat6 az intdzm6nyvezet6k nyilatkozata a bels6 kontrollrendszer
miik6d6s616l.
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