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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkor mányzat Ké pviselő-testülete ré szé re

a2019. é vi költsé gveté s vé grehajtásáról szóló rendelettervezetvusgálatárő|

Vé lemé ny

Elvé geztem, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (továbbiakban:

Önkormányzat) 2019. é vi költsé gveté sé nek vé grehajtásáról szóló rendelettervezete (a

továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) - amely szerint a teljesí tett bevé telek összege

25.355.262 E Ft, a teljesí tett kiadások összege 17.266.284 E Ft -, a benne foglalt számviteli

információk (továbbiakban: számviteli információk) könywizsgálatát, amely számviteli

információk a számvitelről szóló 2000. é vi C. törvé ny (a továbbiakban: számviteli törvé ny),

valamint azállarrtháztartás számvitelé ről szóló 412013. (I . 11.) Korm. rendelet (atovábbiakban:

az á| lanháztartás számvitelé ről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Vé lemé nyem szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2019.

december 31-é vel vé gződő költsé gveté si é vre vonatkozó mellókelt zárszámadási

rendelettervezete é s azabbanközölt számviteli információk minden lé nyeges szempontból

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. é vi CLXXXIX. törvé nynek é s az

államháztartásról szőlő 2011. é vi CXCV. törvé nynek megfelelően, a számviteli törvé nnyel,

valamint azállamháztartás számvitelé ről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek
összeállí tásra é s előterjeszté sre, é s ezé rt vé lemé nyem szerint a zárszámadási
rendelette rv ezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vé lemé ny alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal össáangban é s a
könywizsgáIatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvé nyek é s egyé b jogszabályok

alapján hajtottam vé gre. Ezen standardok é rtelmé ben fennálló felelőssé gem bővebb leí rását
jelenté sem ,,A könywizsgáló zárszámadási rendelettervezet kónywizsgálatáé rt é s

v é  l e m é  ny e z é  s é  é  r t v al ó fe l e l ő s s é  ge " szakasza tartalmaz z,a.

Független vagyok az Önkormányzatí ől a vonatkozó, Magyarországon hatályos
jogszabályokban é s a Magyar Könywizsgálói Kamara,,A könywizsgálőihivatás magatartás

(etikai) szabályairól é s a fegyelmi eljarásáról szóló szabáIyzat"-ábart,valamint az ezekben nem

rendezett ké rdé sek tekinteté ben a Nemzetközi Etikai standardok Testülete által kiadott

,,Könywizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, é s megfelelek

azugyanezen normában szereplő további etikai előí rásoknak is.
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Meggyőződé sem, hogy az általam megszeruett könywizsgálati bizonyí té k elegendő é s

megfelelő alapot nyú j t vé lemé nyemhez.

Eryé b információk

Az egyé b információk a zátszí tmadási rendelettervezetben, illetve annak előterjeszté sé ben

foglalt nem számviteli információkból állnak, beleé rtve azok mellé kleteinek tartalmát is.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatvezeté se (továbbiakban: ,,vezeté s")

felelős az egyé b információk elké szí té sé é rt é s bemutatásáé rt. A zé rszámadási

rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelenté sem ,,Vé lemé ny" szakaszábut

adott vé lemé nyem nem vonatkozik az egyé b információkra, é s az egyé b információkra

vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú  bizonyosságot nyú jtó követkeáeté st. A
zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjeszté sé ben, valamint mellé kleteikben közölt

számviteli információk általam vé gzett könywizsgálatával kapcsolatban az é n felelőssé gem az

egyé b információk áttekinté se (átolvasása) é s ennek során annak mé rlegelé se, hogy a

zé rszé lmadási rendelettervezetben, annak előterjeszté sé ben, valamint mellé kleteikben foglalt

egyé b információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a

könywizsgálat során szerzeff. ismereteim alapján, vagy egyé bké nt ú gy tűnik-e, hogy azok

lé nyeges hibás állí tást tartalmaznak. Ha az elvé gzett munkám alapján affa a következteté sre

jutok, hogy az egyé b információk lé nyeges hibás állí tásthrtalmaznak, kötelessé gem eztaté nyt
jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezeté s é s az irányí tással megbí zott szemé lyek felelőssé ge a zárszámadási
rendelettewezeté rt

A vezeté s felelős az é ves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi
önkormányzatairőlszőló20l1. é vi CLXXXIX. törvé nynek, valamint azállanűáztartásrőIszőIő

2011. é vi CXCV. törvé nynek megfelelő összeállí tásáé rt é s előterjeszté sé rt, az abban szereplő

számviteli információknak a számviteli törvé nyben é s az államháztartás számvitelé ről szóló

kormányrendeletben foglaltakkal össáangban törté nő elké szí té sé rt é s bemutatásáé rt, valamint

azolyanbelső kontrolloké rt, amelyeket avezeté s szüksé gesnektartahhoz, hogy lehetővé  váljon

az akár csalásból, akár hibából eredő lé nyeges hibás állí tásoktól mentes é ves zárszámadási

rendelettervezet elké szí té se.

A zárszámadási rendelettervezet elké szí té se során az Önkormányzat vezeté se felelős azé rt,

hogy felmé qe az Önkormanyzatnál é s inté zmé nyeiné l a vállalkozás folytatása elvé nek

é rvé nyesülé sé t - különös tekintettel a beszámolással é rintett idószakban bekövetkezett, illetve
abeszámolási időszakot követő költsé gveté si é vre tervezett szervezeti é s feladatváltozásol< ra -

, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvé n alapuló é ves költsé gveté si
beszámolóik összeállí tásáé tt az egyes kOltsé gveté si szervek vezeté se a felelős. A vezeté snek a
vállalkozás folytatásának elvé ből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az é rvé nyesülé sé t elté rő
rendelkezé s nem akadályozza, illetve a tevé kenysé g folytatásanak ellentmondő té nyező,
körüLmé ny nem áll fenn.
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Az í rányí tással megbí zott szemé lyek felelősek az Önkormányzat pé nzügyi beszámolási

fo lyamatának felügyel eté é rt.

A könywizsgáló zárszámadási rendelettervezet könywizsgálatáé rt é s vé lemé nyezé sé é rt

való felelőssé ge

A könyvví zsgáIat során cé lom kellő bizonyosságot szetezni arról, hogy a zátrszámadási

rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egé sze nem tartalmazakár csalásból, akár

hibából eredő lé nyeges hibás állí tást, valamint az, hogy ennek alapján a vé lemé nyemet

tarlalmaző fiiggetlen könywizsgálói jelenté st bocsájtsak ki. A kellő bizonyosság magas fokú

bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti KönywizsgáIatt Standardokkal

összhangban elvé gzett könyr,vizsgálat mindig feltárja az egyé bké tt lé tező lé nyeges hibás

állí tást. A hibás állí tások eredhetnek csalásból vagy hibából, é s lé nyegesnek minősülnek, ha

é sszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a

felhasználók adott zé trszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján

me ghozott gazdasági dönté seit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könylwizsgálat egé sze során szakmai

megí té lé st alkalmazok é s szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könylvizsgálati Standardokkal össáangban elvé gzé sre kerülő

könywizsgálatnak a ré szeké nt szakmai megí té lé st alkalmazok, é s szakmai szkepticizmust

tartok fenn a könywizsgá| at egé sze során. Emellett:

o Azonosí tom é s felmé rem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli

információk akár csalásból, akár hibából eredő lé nyeges hibás állí tásainak kockázatait,

kialakí tom é s vé grehajtom az ezen kocké uatok kezelé sé re alkalmas könywizsgálati
eljarásokat, valamint elegendő é s megfelelő könywizsgálati bizonyí té kot szerzek a

vé lemé nyem megalapozásához. A csalásból eredő lé nyeges hibás állí tás fel nem

tárásánakkockázata nagyobb, mint a hibából eredőó, mivel a csalás magában foglalhat

összejátszást, hamisí tást, szándé kos kihagyásokat, té ves nyilatkozatokat, vagy a belső

kontroll felülí rását.

Megismerem a könywizsgáIat szempontjából releváns belső kontrollt annak é rdeké ben,

hogy olyan könywizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmé nyek

között megfelelőek, de nem azé rt,hogy a belső kontrollok haté konyságára vonatkozőan
vé lemé nyt nyilvání tsak.

É rté kelem az Önkormányzatnálé s inté zmé nyeiné l avezeté s által alkalmazott számviteli
polit ika megfelelősé gé t é s a vezeté s áI ta|  ké szí tett számviteli becslé sek é s kapcsolódó

közzé té telek é szszerú sé  gé t.
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Követkeáeté st vonok le arról, hogy a zársámadási rendelettervezet számviteli

információinak alapjául szolgáló é ves költsé gveté si beszámolók kapcsán helyé nvaló-

volt-e a vezeté s ré szé ről a vállalkozás (tevé kenysé g) folytatásának elvé n alapuló é ves

költsé gveté si beszámoló összeállí tása, valamint a megszerzett könywizsgálati

bizonyí té k alapján arról, hogy fennáll-e lé nyeges bizonytalanság olyan esemé nyekkel

vagy felté telekkel kapcsolatban, amelyek jelentős ké tsé get vethetnek fel az

Önkormrányzatnál é s inté zmé nyeiné l a vállalkozás folytatása elvé nek é rvé nyesülé sé t

illetően, különös tekintettel a szervezeti é s feladatváltozásokra, beleé rtve jövőbeli

esemé nyek, valamint a felté telek változásinak hatásait is. Amennyiben a^  a

követkeáeté st vonom le, hogy lé nyeges bizonytalanság áI I  fenn, fiiggetlen

könywizsgálói jelenté semben fel kell hí vnom a figyelmet a zátszámadási

rendelettervezetben lé vő kapcsolódó közzé té teleke, vagy ha a közzé té telek e

tekintetben nem megfelelőek, minősí tenem kell vé lemé nyemet. Követkeáeté seim a

fiiggetlen könywizsgálói jelenté sem dátumáig megszerzett könywizsgálati

bizonyí té kon alapulnak. Jövőbeli esemé nyek vagy felté telek azotban é rinthetlk az

Önkormrányzatnál é s inté zmé nyeiné l a vállalkozás folytatasa elvé nek é rvé nyesülé sé t.

Megvizsgálom a zé rszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat,

különös tekintettel az Önkormanyzatnak a zárszámadás kereté ben bemutatott

költsé gveté si mé rlegé re, pé nzeszközeinek váI tozására. adósságállomé nyára,

vagyonkimutatására, továbbá a többé ves kihatással jaró dönté sek számszení sí tett

hatásaira, a közvetett támogatásokra é s az Önkormányzattulajdonában álló szervezetek

működé  sé b ől származó kötelezettsé  gek, ré  sze sedé  sek alakulására.

Aziré nyí tással megbí zott szemé lyek tudomásárahozom - egyé b ké rdé sek mellett - a
könywizsgálat tewezett hatóköré t é s ütemezé sé t, a könywizsgálat jelentős

megállapí tásait, beleé rtve az Önkormanyzat által alkalmazott belső kontrollnak a

könywizsgálatom során általam azonosí tott jelentős hianyosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2020. április 14.
-----__->  ^  t l

C9r4óh a
Flender Eva
EFENDER Szrámviteli Tanácsadó
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KIEGESZÍ rns

BUDAPEST rÓvÁnos I x. KERÜLET FERENCvÁnos ÖNronnnÁrwzar

2019. u,u rÖlTsEGvETr s vncnnHAJTÁsÁR Ól, szÓl,Ó
RENDE LET TE RVEZETH.EZ AD O TT

FÜGGETLEN KÖNWVIZSGÁLÓI  JELENTBSI InZ

A könywizsgáló a batályos jogszabályi előí rásokkal é s a Maryar Nemzeti Könywizsgá| ati

Standardokkal össáangban megvizsgálta az Önkormtí nyzat 2aI9. é vi zárszátmadási

rendelettervezeté t, mely alapján kibocsátott jelenté sé t az alábbí ald< al egé szí ti ki:

A 2011. é vi CXCV. törvé ny az á| | anhá^ artásról 91. §-ban foglaltak szerint (63.

alcí m) a helyi önkormányzat költsé gveté sé nek vé grehajtására vonatkozó

zárszámadási rendelet tervezeté t a jegyző ké szí ti elő é s a polgármester terjeszti a

ké pviselő-testület elé  ú gy, hogy aza ké pviselő-testület elé  terjesaé sé t követő harminc

napon belül, de legké sőbb a költsé gvetósi é vet követő ötödik hónap utolsó napjáig

hatályba lé pjen.

A8512020. (IV. 5) Korm.rendelet a veszé lyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi

é sközigazgatási targyi szabályokről 17. § (3) bekezdé se é rtelmé ben: ,,AzÁnt. O:.

alcí mé től elté rően a20I9. költsé gveté si é vre vonatkozó zátszámadási rendeletet ú gy

kell a ké pviselőtestület elé  terjesáeni, hogy az legké sőbb a veszé lyhelyzet

megszűné sé t követő 30. napon hatályba lé pjen."

A zárszámadási rendel et tervezeté vel együtt a ké pviselő-testület ré szé re tájé koztatásul

be kell nyú jtani a kincstar 68lA. § szerinti ellenőrzé se kereté ben a helyi önkormányzat

é ves költsé gveté si beszámolójával kapcsolatosan elké szí tett jelenté sé t.

A Magyar Áilamkincstár a2019. é vi beszámolóval kapcsolatos - az Átrt. Oala 5-a
szerinti - ellenőrzé st nem vé gezett, mely szerint ilyen jellegű jelenté s nem ké szült.

A könywizsgáló elvé geú e a költsé gveté si beszámoló é s a zárszámadási
rendelettervezet egyezősé gé nek vizsgálatát, mely alapján megállapí tja, hogy a

költsé gveté si beszámoló, illetve a zárszámadási rendelet-tervezet össáangja az
á| larrthááartás számvitelé ről szőlő 4l20I3. 0. 11.) Korm. rendelet előí rásai szerint
biztosí tott.

A zárszátmadási rendelettervezet a költsé gveté si rendelettel összehasonlí tható módon

ké szült, magában foglalva az Átlamhánartásról szőló2011. é vi CXCV. törvé ny 91. §

(2) b ekezdé sé ben el őí rt mé rle geket, kimutatásokat.

1.

2.

a
J.

4.
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5. AZárszámadási rendelettervezetben szereplő adatok, valamint a2019. é vi összesí tett

költsé gveté  si beszámoló adatainak egy ező sé ge biáo sí tott.

EIőir ány zzto k a laku lás a

6. A20I9. é v során eredetileg tervezett költsé gveté si előirányzat összessé gé ben 24 % -

kal nőtt, az alábbiak szerint:

Megnevezé s

Ercdeti
előin{ nyzat

EFt

Módosí tott
előiányzat

EFt
Változí s

EFt
Változ{ s

o/o-a

Műkodé si költsé eveté si bevé telek 14 l45 813 14 343 0,14 197 261 10l%

Feihalmoási költsé gveté si bevé telek 2 568 000 2 516 878 5l 122 98o/a

Mú ködé  s i fnans zí t oási bevé te lek 6|  606 3 386 379 -r -)z+  l l., 5497Yo

Felhalrnoási frrransáoási bevé telek 2 950 669 4 186 396 l 235 727 742o/o

Bevé telek összesen 19 726 088 24 432 727 4 706 639 l24o/a

Mrí kiidé si köhsé sveté si kiadások 13 &2269 15 507 616 l 865 347 l14oÁ

Felhalrnoási költsé gveté si kiaűsok 5 993 035 8 770 538 2777 5o3 146%

Működé si lrnanszí roási kiaűsok 42 784 106 573 63 789 249%

Felhalrnoási frrransáoási kiaűsok 48 000 48 000 100%

kiadások összesen 19 726 088 24 432 721 4 706 639 124o/s

A finanszí rozási bevé telek előirányzatának emelkedé se a legjelentősebb, mely

elsősorban az előző é v(ek) maradványának költsé gveté sbe törté nő beemelé sé t jelenti.

A felhasznáIhatő maradvány előiré nyzatánakváI tozása 4.496.71 1 E Ft növekedé s.

A kiadási előiré nyzatok tekinteté ben a felhalmozási kiadási előirányzaí ok növekedé se

a jelentős, mely növekedé s elsősorban a maradványból törté nő fejleszté si dönté seket

tartalmazza. A mú ködé si finanszí rozási kiadások növekedé se az áI larnháztartáson

belüli megelőlegezé sek maradványból törté nő elszámolását foglalja magában,

Teljesí té s

7. A2019. é vi gazdálkodás során a bevé telek teljesí té se 25.355.262 E Ft, a kiadások

teljesí té se 17.266.284 EFt, az alábbi megoszlásban:

Megnevezós
Bevé telek

EFt
Kiadások

EFt
Egyenleg

EFt
Mú ködé si költsé gveté s 15 258 796 13 1l6 910 2 141 886

Felhalmoási költsé sveté s 2 523 691 4 058 59l l 534 900
Költsé gveté s összrsen 17 782 487 l7 175 501 606 986

Mrjkt dé si frranszí roási műveletek 3 386 319 42 783 3 343 596

Felhaknoási firransáoási műveletek 4 186396 48 000 4 \ 38 396

Finanszí roási műve letek összesen
,7 

572 775 90 783 7 481 992

összesen 25 355 262 17 266 284 8 088 978
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A költsé gveté si egyenleg pozití v, mely szerint a tárgyé vi bevé telek fedezetet

b iáo sí tottak az Önkorm ány zat fe l ad ate 1 1 át ásáho z s zük s é  ge s ki ad áso kra.

A finanszirozási bevé telek (iránytószervi támogatás né lkül) 99 % o-a az előző

é v(ek)ben ké pződött maradvány igé nybevé tele, melynek összege 7.508.986 E Ft.

Azinté zmé nyek feladatellátását 7.110.652 E Ft irányí tószervi támogatás biztosí totta.

Az é v során átmenetileg szabad pé nzeszkőzök vonatkozásában 5.500.000 E Ft

összegű beté tleköté sre, valamint beté t megszünteté sre került sor.

A zé rszámadáshoz elké szült az Önkormányzat Vagyonkimutatása, mely megfelel a

4l20I3. (I . il.) az áI lamháztartás számvitelé ről szóló kormányrendelet 30,§-ban

foglaltaknak, A könyvvizsgálat kiterjedt a vagyonkimutatásban szereplő

ingatlanvagyon sámviteli nyilvántartás szerinti bruttó é rté ke é s az ingatlan

vagyonkatasáeri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó é rté ke

egyezősé gé nek vizsgálatara. Elté ré s az á] Iamháztartáson belülre átadott ingatlan, az

idegen tulajdonon vé gzettbenú té zás, illetve az elthez kapcsolódó vagyoni é rté kű jog

eseté n tapasú alható, mely megfelel a hatályos számviteli jogszabáIyi előí rásoknak.

Az állarrhááartáson belülre (Tankerület) átadott ingatlanvagyon é rté ké t (10.171.432

E F0 az Önkormányzat mé rlege a jogszabályi előí rásoknak megfelelően nem

tartalmazza. nyilvántartása a számvitel mé rlegen kí vüli té telei között törté nik. Az
idegen tulajdonon vé gzett beruházásokat pedig az ingatlanvagyon-kataszteri

nyilvántartás nem tartalmazza 62.658 E Ft összegben.

A zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódó előterjeszté s ré szletes tájé koztatást

biaosí t a 2019. é vi költsé gveté si gazdálkodásról, a feladatok ellátásáról, az

Önkormány zat é s inté zné ny ei vagyonának alakulásáról.

10. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elké szült az Önkormányzat 2019. é vi
maradvány elszámolása, mely a2019. é vi zárszálmadási rendelettervezet ré sze (I2 -

15. számú  mellé klet). A maradvány összege 8.088.977 E Ft, melynek felosztástí ratett

j  avas l atokat az e| ő ző ekbe n bemutatott me llé kl etek tartalm azzák.

A folyamatos auditálás során é szrevé telezett té teleket é s esemé nyeket az Önkorm ányzat
helyesen kezelte, a vé grehajtások során firyelembe vette a könywizsgálói
megállapí tásokat, j  avaslatokat.

8.
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Vé lemé nyem szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2019.

december 31-é vel vé gződő költsé gveté si é vre vonatkozó mellé kelt zárszámadási

rendelettervezete é s az abban közölt számviteli információk minden lé nyeges szempontból

a Maryarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. é vi CLXXXIX. törvé nynek é s az

államháztartásról szőI lő2OLL é vi CXCV. törvé nynek megfelelőeno a számviteli törvé nnyel,

valamint azá| lamháztartás számvitelé ről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek

összeállí tásra é s előterjeszté sre, é s ezé rt vé lemé nyem szerint a zárszámadási

rendeletterv ezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2020. április 1 4.
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