
1 

 

  

 
 

 

 

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY  

 

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS  ÖNKORMÁNYZAT  
 

2014 .  évi költségvetéséről szóló  

2/2014. (II. 6.) önkormányzati rendeletének módosításáról  

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. 

(II. 6.) számú önkormányzati rendeletének módosításához kapcsolódó 

dokumentációját a könyvvizsgáló megvizsgálta, véleményét az alábbiakban 

rögzíti: 

 

I. A költségvetési rendelet módosítására kötelező érvényű jogszabályi előírások - 

az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, és az 

Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 42-44. §-ai – vonatkoznak. 

 

II. A törvényességi, szabályszerűségi szempontok alapján elvégzett vizsgálat 

formai és tartalmi előírások betartására irányult. 

 

III. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 6.) 

önkormányzati rendeletének módosítására hatodik alkalommal, a Közgyűlés 

2015. február 26-i ülésén kerül sor.  

 

IV. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének főösszegei a módosítások 

hatására 984 964 E Ft-tal kerülnek csökkentésre, a belső átcsoportosítások 

mellett, így a bevételek és kiadások főösszege 14 449 265 E Ft-ra változik. 

 

V. A bevételi oldalon a költségvetési bevételek 1 076 900 E Ft összegű 

módosítására (csökkentés) kerül sor, melyből 

 a működési célú támogatás Áht.-on belülről előirányzata 249 298 E Ft-

tal, 

 a felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről előirányzata 107 006 E 

Ft-tal, 

 a közhatalmi bevételek előirányzata 85 143 E Ft-tal, 

 a működési bevételek előirányzata 204 001 E Ft-tal,  
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 a felhalmozási bevételek előirányzata 341 881 E Ft-tal 

 a működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 13 252 E Ft-tal  

 a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 76 319 E Ft-tal 

csökkenti az Önkormányzat költségvetésének főösszegét. 

 

VI. A kiadásokat tekintve a működési kiadások 670 740 E Ft összegű, a 

felhalmozási kiadások 314 224 E Ft összegű csökkentésére kerül sor, mely 

előirányzat változásokból az általános tartalék 356 783 E Ft-tal növeli, míg a 

céltartalékok 370 161 E Ft-tal csökkentik a költségvetés kiadási főösszegét. 

 

VII. Az Előterjesztés és a kapcsolódó 1. a -1. c számú mellékletek részletesen 

tartalmazzák a költségvetés főösszegét érintő módosításokat, melyek a 

rendelettervezet kapcsolódó mellékletein megfelelően átvezetésre kerülnek. 

 

VIII. A finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások előirányzata is 91 935 E 

Ft-tal növekszik. 

 

IX. Az Önkormányzat 2/2014. (II. 6.) számú önkormányzati rendelet 

módosításában bekövetkezett változások hatására: 

 

 a bevételek főösszege 14 449 265 E Ft-ban, ebből 

 a költségvetési bevételek összege 11 808 407 E Ft-ban,  

 a finanszírozási bevételek összege 2 640 858 E Ft-ban, 

 (előzőből a maradvány összege 2 548 923 E Ft), 

 

 a kiadások főösszege 14 449 265 E Ft-ban, ebből 

 a költségvetési kiadások összege 14 101 401 E Ft-ban, 

 a finanszírozási kiadások összege 347 864 E Ft-ban  

 

kerül meghatározásra. 

 

 

A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet 

megvizsgálta és összességében megállapítja, hogy az a jogszabályi előírásoknak 

megfelel, így rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli.  

 

 

Budapest, 2015. február 23. 

 

 

 

 

 


