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a Képviselő-testület részére
a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló tájékoztatóról

I. Tartalmi összefoglaló

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1. ll.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ász.)
előírásának megfelelőerr elkészült a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és
az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolója a POLISZ integrált gazdálkodási
rendszerben.
A beszámolók feltöltése a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) részére a
Költségvetés Gazdálkodási Rendszerbe (továbbiakban: KGR) az idei évben a
Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes engedélye után történhetett meg.
Az Ász. 36. §(2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a
saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a
költségvetési évet követő év április 30-áig a Képviselő-testület elé terjeszti.
Az Önkormányzat és az irányítása alá tartotó költségvetési szervek 2014. évi költségvetési
beszámolójának Képviselő-testület részére történő benyújtása egy tájékoztatás a Kincstár
részére megküldött beszámolókról, tekintettel arra, hogy a zárszámadásra új előírás
vonatkozik.
Az előző években a Kincstár által biztosított KGR rendszerben az Önkormányzat
szervezeteinek beszámolójából elkészült az Önkormányzat összesített (konszolidált)
beszámolója, amelyet a könyvvizsgáló véleményezett, és mindezek alapján összeállításra
került az Önkormányzat zárszámadási rendelet tervezete.
A 2015. évtől az Ász. 37. § (l) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat összevont
(konszolidált) beszámolóját a 2014. évről a Kincstár készíti el, és az Ász. 37. § (6)
bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési évet követő év április 15-éig megküldi a helyi
önkormányzat részére.
A Kincstár részére új előírásként ellenőrzési feladatot rögzít az államháztartásról szóló 20 ll.
évi CXCV. törvényben (továbbiakban: Áht.) 68/A. §-a, mely alapján az ellenőrzés kiterjed a
számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének, az adatszolgáltatási
kötelezettségek szabályszerű teljesítésének, és az éves költségvetési beszámoló megbízható,
valós összképének vizsgálatára.
A Kincstár által készített összevont beszámoló megérkezését követően kerül sor a
zárszámadási rendelettervezet elkészítésére. Az Áht. 91. § (l) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a
jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a
Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési
évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell
nyújtani a Kincstár- Áht. 68/A. § szerinti - ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves
költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését, a jelentés megküldésének
határidejéről nem rendelkezik a jogszabály.
Az előterjesztés mellékletében 1-25. sorszám alatt szerepeinek a költségvetési beszámolók,
amelyek az Ász. előírásai szerint a költségvetési számvitelből és a pénzügyi számvitelből
egyaránt nyert adatokból állnak össze. A költségvetési számvitelből nyert adatokból készül a
költségvetési jelentés, a maradvány kimutatás, valamint az adatszolgáltatás a személyi
juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételérőL A pénzügyi
számvitelből biztosított adatokból készül a mérleg, az eredmény-kimutatás, a költségekről és
a megtérült költségekről szóló kimutatás és a kiegészítő melléklet.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatás megtárgyalására.
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A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és az irányítása alá tartozó
költségvetési szervek 2014. évi költségvetési beszámolójáról szóló tájékoztató 1-25.
melléklete azok nagy terjedelme miatt csak elektronikusan elérhetők.

