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KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY 

 
Gödöllő Város Önkormányzata 

2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének tervezetéről 
 

 

Az érvényes könyvvizsgálói szerződésünk alapján az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló ……./2019. (..…..) számú Önkormányzati rendelet-tervezetét 

vizsgálva, az alábbi véleményemről tájékoztatom a Képviselő-testületet.  

 

Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.) meghatározottak 

szerint a helyi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el az Ötv.-ben 

meghatározott feladatait.  

 

Az Áht. 23. és 24. §-a előírásait betartva a Polgármesternek a helyi Önkormányzat 

költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény 

kihirdetését követő 45.-ik napig kell benyújtania a Képviselő-testületnek.  

 

Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének tervezete a törvénybe foglalt 

határidőt figyelembe véve készült el, továbbá figyelembe vette a módosított 368/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet előírásait. 

 

A módosított 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. §-a előírja: 

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai között kell megtervezni  

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi 

önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és 

ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó 

egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból 

finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,  

b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen  

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait 

beruházásonként, felújításonként,  

bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, 

rászorultság jellegű ellátásokat,  

bc) az általános és céltartalékot, és  

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat 

ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.  

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati 

hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett 

tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell 

megtervezni. 
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Az elkészített költségvetési rendelet-tervezet és mellékletei előírás szerinti bontásban mutatják be 

az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait. 

 

A rendelet-tervezet szöveges részének - és a mellékleteként bemutatott táblázatok - 

adattartalmához az alábbi könyvvizsgálói megállapításokat teszem: 

 

A 2019. évi költségvetés rendelet-tervezete és mellékletei bemutatják az Önkormányzat 

bevételeit és kiadásait az érvényes törvényi és rendeleti előírásoknak megfelelően.  

 

A költségvetési rendelet-tervezetben szerepeltetett kötelezettségeken túl egyéb tételekről, 

kötelezettségvállalásról nincs tudomásunk. 

 

A rendelet-tervezet elfogadásra javasolt költségvetési bevételi és kiadási főösszege, hiány 

tervezése nélkül 

12.258.119 eFt, 

mely bevételi főösszeg 2.870.294 eFt belső finanszírozási célú költségvetési maradványt és 

pénzügyi műveleti bevételt tartalmaz. 

 

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének 

összeállítása során a költségvetési koncepciójában megfogalmazott elveket, valamint a 

költségvetés készítésére vonatkozó jogszabályokat figyelembe vette.  

 

Az előterjesztésben részletesen felsorolt indokok alapján a 2019. évi bevétel tervezése 

megalapozottnak tekinthető. 

 

A költségvetés elkészítése során az előírt egyeztetési fázisok beépültek, a vonatkozó 

törvények, rendeletek előírásai érvényesültek. 

 

A rendelet-tervezet tábláin bemutatott költségvetési bevételek előirányzatait a költségvetési 

törvényben megállapítottak, valamint az Önkormányzat egyéb saját bevételi forrásainak 

előzetes felmérése alapján állították össze. 

 

A kiadási előirányzatok jogcímeit, összegeit a Kormányrendeletben és az Áht.-ban előírt, 

kötelező részletezettséggel tartalmazzák a rendelet-tervezet mellékletei.  

 

Elkészítették a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait - éves bontásban és összesen 

adatként - is. 

 

A költségvetési rendelet-tervezetben szereplő bevételi, kiadási előirányzatok teljesülését az év 

folyamán több tényező befolyásolhatja, ennek ellenére - véleményem szerint - a bevételi és 

kiadási előirányzatok megalapozottak.  

 

A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megfelel a jogszabályi előírásoknak, így 

elfogadásának – a tervezetben szereplő javaslatok figyelembe vételével és az erre vonatkozó 

intézkedések meghozatala mellett – nem látjuk akadályát. 
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Könyvvizsgálói vélemény: 

 

Véleményünk szerint Gödöllő Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendelet-

tervezete, amelyben a  

 

bevételi és kiadási főösszeg   12.258.119 eFt 

 

előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt. A költségvetés tartalma 

összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan 

lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát 

érintené.  

 

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas. 

 

 

Budapest, 2019. január 22. 

 

 

 

 
dr. Benedek József 

Gödöllő Város Önkormányzatának 

könyvvizsgálója 

 
      


