EL-SZÁM Ellenırzı és Számviteli Szolgáltató Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Szent Miklós út 16/B. II/7. Tel.: 06-24-442-710

Alsónémedi Nagyközség
Jegyzıjének!

Belsı ellenıri vélemény a
2011. évi
Költségvetési rendelettervezetrıl
Alsónémedi Polgármesteri Hivatala elkészítette a nagyközség 2011. évi költségvetési rendelet
tervezetét, amelyet a polgármester határidıben a Képviselı-testületi ülésre beterjeszt.
Az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19) Kormányrendelet 36.§-a
elıírja a költségvetési rendelet kötelezı elemeit, melyek a következık
a.) az önkormányzat és az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı
költségvetési szervek bevételei forrásonkénti részletezettségben
b.) az önkormányzat és a költségvetési szervek mőködési, fenntartási, kiadási elıirányzatai
költségvetési szervenként és kiemelt elıirányzatonként részletezve
c.)a felújítási elıirányzatok célonként
d.)a felhalmozási kiadások feladatonként
e.)az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben az általános
és a céltartalékot, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési
többlet vagy hiány összegét, a költségvetési hiány belsı finanszírozására szolgáló elızı évek
pénzmaradványa mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, a hiány külsı
finanszírozására szolgáló bevételeket.
f.)éves létszám elıirányzat költségvetési szervenként a g.) pontban foglaltak kivételével
g.)a közfoglalkoztatottak éves létszáma
h.)a többéves kihatással járó feladatok elıirányzata éves bontásban
i.)a mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása tájékoztató
jelleggel mérlegszerően, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási mőveleteket is
figyelembe véve
j.)elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi
önkormányzat költségvetése

2

k.)az év várható bevételi és kiadási elıirányzatainak teljesülésérıl készített elıirányzatfelhasználási ütemtervet.
l.)elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen
projektekhez történı hozzájárulások.
A közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:
− ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történı elengedésének összege
− lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének
összege
− helyi adóval kapcsolatos kedvezmény, mentesség összege adónemenként
− helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény,
mentesség összege
− egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege
A jegyzı a költségvetési rendelet tervezetet a költségvetési szervek vezetıivel egyezteti,
annak eredményét írásban rögzíti, majd a polgármester ezt a Képviselı-testület bizottságai elé
beterjeszti.
A polgármester a Képviselı-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt írásos
véleményt.
A hivatal által elkészített rendelettervezet megfelel a Kormányrendeletben elıírt tartalmi és
formai követelménynek.
Az elkészített táblázatokban helyesen szerepeltetik a 2010. évi III. sz. módosított
elıirányzatot. Ennek alapján össze lehet hasonlítani a két idıszakot.

A Bizottság és a Képviselı-testület elé beterjesztésre került a rendelet szövege és annak
táblázatai, valamint az elıterjesztés szöveges magyarázata.
Az elıterjesztésben nagyon részletesen indokolták a 2011. évre betervezett elıirányzatokat.
A belsı ellenırzés megállapítja, hogy a 2011. évi költségvetési rendelettervezet megfelel az
Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) számú kormányrendeletben
foglaltaknak, ezért javasolom a Képviselı-testületnek ebben a formátumban való elfogadását.

Szigetszentmiklós, 2011. február 05.

Fodor Pálné
belsı ellenır
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KIMUTATÁS
AZ Áht. 118.§-a (1) bekezdésének 2.c.)pontja és (2) bekezdésének 2.e) pontja szerinti
közvetett támogatások részletezése:

Megnevezés
Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított
kedvezmény, mentesség összege
iparőzési adó
idegenforgalmi adó
gépjármő adó
gépjármő adó

Forint

1 102 700
368 125
6 930 912

Hivatkozás

750.000 Ft adóalap alatti mentesség
Htv.1990.évi 31.§. Alapján
Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 5.§ alapján
Gjt.1992.évi LXXXII.tv. 8.§ alapján

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
bevételbıl nyújtott mentesség:
bérleti díj elengedés
Összesen:

8 401 737

Alsónémedi, 2011.01.24.

Rozgonyi Erik
jegyzı
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FELJEGYZÉS

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a
Széchenyi István Általános Iskola, mint az Önkormányzat önállóan mőködı
intézménye a 2011. évi költségvetés-tervezetét – mely a költségvetési koncepció
alapján került elkészítésre – szakfeladatok szerinti bontásban a mai napon
egyeztette.

Alsónémedi, 2011. január 20.

Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı

Kotán Miklós
igazgatóhelyettes

Közalkalmazotti Tanács képviselıje

Szakszervezet képviselıje
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FELJEGYZÉS

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a
Halászy Károly Mővelıdési Ház és Könyvtár, mint az Önkormányzat önállóan
mőködı intézménye a 2011. évi költségvetés-tervezetét – mely a költségvetési
koncepció alapján került elkészítésre – szakfeladatok szerinti bontásban a mai
napon egyeztette.

Alsónémedi, 2011. január 20.

Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı

Vincze József
polgármester

Geiger Jánosné
Mővelıdési Ház igazgató
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FELJEGYZÉS

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és a
Szivárvány Napköziotthonos Óvoda, mint az Önkormányzat önállóan mőködı
intézménye a 2011. évi költségvetés-tervezetét – mely a költségvetési koncepció
alapján került elkészítésre – szakfeladatok szerinti bontásban a mai napon
egyeztette.

Alsónémedi, 2011. január 20.

Mikusné Végh Magdolna
óvodavezetı

Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı

Közalkalmazotti Tanács képviselıje

Szabó Éva
óvodavezetı helyettes

Szakszervezet képviselıje
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FELJEGYZÉS

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala és az
Örmény Kisebbségi Önkormányzat a 2011. évi költségvetési törvénybıl fakadó
információkat részletesen megtárgyalta, azok alapján készül a Kisebbségi
Önkormányzat költségvetési határozat-tervezete.

Alsónémedi, 2010. január 17.

Rozgonyi Erik
címzetes fıjegyzı

Bezjian Elizabeth Antónia
Örmény Kisebbségi Önkormányzat elnöke
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KIVONAT
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Településfejlesztési, Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottságának, 2011. február 14-én megtartott ülésének
jegyzőkönyvéből
17/2011. (02.14) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési,
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestület felé az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetési
rendelet-tervezetét.
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése.
Felelős: Bálint Sándor elnök.

KIVONAT
Alsónémedi Önkormányzat Képviselő-testület Kulturális, Egészségügyi és Szociális
Bizottságának, 2011. február 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
22/2011. (02.15) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Egészségügyi
és Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé Alsónémedi
Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése.
Felelős: Török Lajosné elnök.

KIVONAT
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Jogi. Ügyrendi és
Tájékoztató Bizottságának 2011.február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből
28/2011. (02.16.) sz. bizottsági határozat
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi,
Ügyrendi és Tájékoztató Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetét.
Határidő: a Képviselő-testület soron következő ülése.
Felelős: Némedi Rezső elnök.

