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Cégjegyzékszám,. 01 06 75 1999
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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Onkormányzata Képviselő-testületének 4/2020, (II.
I8.) az Ónkormányzat 2020. évi kOltségvetésérőlszóló rendeletének módosításához

Az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgátó Bt. - annak természetes személy
könywizsgálója, Flender Eva - a fenti tárryú anyagot véleményezéscéljából megkapta.

Az

előír ányzat módosításnál

o
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fi

gyelembe vett

jog

szabályok

:

2011. évi CXCV. törvény azállanűáztartásrőI34. § 35.

§

2011. évi CXXWII. törvény akatasztrőfavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításaról
368/2011 . (Xil. 31.) Korm. rendelet az állatűáztartásról szóló törvény végrehajtásáról

42.§-44.§
412013. (I. 11.) Korm. rendelet azáIlamhááartás

Polgármesteri Hivatal munkatársai

az

számviteléről.

ellenőrzéshez szi,ikséges dokumentumokat

rendelkezésre bocsátották, és a szükséges információkat megadták.

hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal össáangban ellenőriáe az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tewezetét, mely alapján az alábbiakat allapítja meg:

A könywizsgáló

Az

a

évi költségvetéséről szóló

412020. (II. 18.) önkormányzati
rendeletének az érvényes előirányzatokról történő, harmadik módosítására kerül sor.

Önkormányzat 2020.

I. Az

előirányzat mődosítás magában foglalja

az állami

pénzeszközök átvételével
kapcsolatos módosításokat, a bevételek teljesítéséhezkapcsolódó módosításokat, illetve
belső átcsoportosításokat, melyek jelentősebb része céltartalékból történő
átcsoportosítást jelent.

II.

A rendelet-módosítás

a főösszeg 67.850 E Ft összegű növekedósét tartalmazza, me|y a

működési költségvetési bevételek előirényzatát módosítj a, az alábbiak szerint:
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átvétele:
Köáatalmi bevételek:
Szolgáltatások bevételei:
Egyéb működési bevételek:
Működési célúpénzeszköz

Egyéb működési célúpénzeszköz

24.851 E Ft
7.835 E Ft
25.400 E Ft

átvétel:

8.094 E Ft
1.670 E Ft,

EF'ENDBR Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló

Bt.

CégJegyzékszám:0 1 06 75 1999
1146 Budapest, Thököly út I7O. l. em. 6.

A kiadási

m.

előirámyzatok változása magában foglalja a foösszeg növekedését képező
forrásokhoz kapcsolódó módosítasokat, valamint belső átcsoportosításokat. A belső
átcsoportosítások céltartalékokból való felhasználást is jelentenek. Működési céltartalék
csökkenése 16.037 E Ft, felhalmozási céltartalékcsökkenése 120.000 E Ft. Az általános
tartalék összevont értékűnövekedése 16.537 E Ft. A módosítás következében az
általános tartalék 44.414 E Ft, a működési céltartalék 17I.463 E Ft, a felhalmozási
céltartalék 215.000 E Ft-ban kerül meghatátozásta.

Iv.

A

V.

vI.

módosítás következtében a költségvetés egyenlege nem változík, továbbra is
7.977.189 E Ft hiány, melyen belül a működési költségvetés hiány 19I.204 E Ft-tal
csökkenve a felhalmozási költségvetés hirányának ugyanezen összeggel történő
növekedését jelenti.

A javasolt előírányzat módosításokkal érintett kiadások címeit és összegeit részletesen
az Előteq esáé s, valamint a kapc so lódó,,Mo zg ást áb|a'' r észletezi.

Az

előirányzat mődosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az
érvénybenlévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült.

A könywizsgáló a
Főváros

fentiekben rögzítettek és az ebégzett vizsgálatai alapján Budapest

IX. kerület

Ferencváros Önkormányzatának

a jelenlegi

költségvetési
rendeletmódosítási tervezetétjogszabályszerűnek ítéli,és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2020.07.22.

Tisáelettel:

6a(r'
Flender Eva

kamarai tag könywizsgáló
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