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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Onkormányzata Képviselő-testületének

6/20I6. QI. 23.) az Ónkormányzat 20]6. évi költségvetéséről szóló rendeletének

módos ítás ához (I. for duló)

Az EFENDER Számvitelio Tanácsadó és Könywizsgá|ő Bt. - annak természetes személy

könywizsgálőja, Flender líva - 2016. május 6-án a fenti tárgyú anyagot véleményezés

céIjából megkapta.

Az előir ányzat mó do sítást me ghat ár o ző j o gszabál yok :

c 2011. évi CXCV. törvény azá|Iamhaztartásról34. § 35.§

o 36812011. (XII. 3 1 .) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehaj tásárőI

42.§-44.§

o 4l20l3. (I. 11.) Korm. rendelet azáIIarrthááartás számviteléről

A Polgrármesteri Hivatal munkatarsai az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat

rendelkezésre bocsátották, és szükséges információkat me gadták.

A könyr,wizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Könywizsgálati

Standardokkal össáangban ellenőriae az Önkormányzat jelenlegi költségvetési

rendeletmódo s ítás i tew ezetét, mely al apj án az alábbíakat állapítj a me g :

I. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szőlő 612016. (II. 23.) önkorményzati

rendeletének az eredeti előirányzatokról történő, első módosítására kerül sor, a

helyben szabályozott módon az I. fordulóban.

il. A költségvetési foösszeg összességében 3.015.187 E Ft-tal nő, melynek

eredményeképpen az éwényes ffiösszeg 17,170.512 E Ft-ban került meghatfuozásra,

az alábbiakban ré s zlet ezettek szerint :
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költségvetési bevételek fóösszege: 13.639.048 E Ft,

ftnanszirozási bevételek intézményfinanszirozás nélkiilil főösszege:

3.531.464EFt,

költségvetési kiadások föösszege: 17 .07 6.26l E Ft,

ftnanszirozási kiadások - intézményfinansz írozás nélküli2 - foösszege:

94.25l EFt.

A múködési költségvetési bevételek összességében 83.723 E Ft-tal emelkednek, a

felhalmozási költségvetési bevételek változatlansága mellett. A költségvetési bevételi

többleteket jelentő tételek a központi támogatás 32.143 E Ft, illetve a közhatalmi

bevételek 51.580 E Ft összegben. A költségvetési bevételeken belül átcsoportosításra is

javaslatot tesz az Előterjesztő, összesen 24.000 E Ft összegben.

Jelentősebb a növekedés a finanszirozási bevételek körében, melyet a Zárszétmadással

egyidejűleg jóvahagyott maradvány - mint belső finanszírozás - költségvetésbe történő

beemelése okoz, 2.931.464 E Ft összegben.

A kiadások tekintetében az előirényzat növekedése magában foglalja a központi

támogatáshoz kapcsolódó kiadások címeit, a jóvéhagyott maradvrány felhasználhatő

összegeit, valamint a forrásokhoz kapcsolódó képviselő-testületi döntéseket alapján

megállapított kiadásokat. E mellett belső átcsoportosításra is sor kerül (Polgármester és

az Alpolgiármester juttatásainak átcsoportositása, a Köztenilet Felügyelet kiemelt

előfu ényzatokközöttiátcsoportosítás,taftaIékfelhasználása).

I az irányítószervi támogatásként folyósított összeg a bevételek tekintetében 5.920.930 E Ft
2 azírányítőszervi támogatásként folyósított összeg a kiadások tekintetében is 5.920.930 E Ft
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Az általános tartalék összevont változása 89.493 E Ft növekedés. A költségvetésben

szereplő céltartalék felhasználása 7.572 E Ft, mely az intézményvezetők jlftalmazását

hivatott biztosítani a Képviselő-testiilet döntése alapján.

Az Előterjesáés a szöveges indoklás mellett, számszakilag is részletesen bemutatja az

előirényzat változását befolyásoló tételeket alkalmasan arta, hogy megfelelő

ájékoztatást biztosítson a tisáelt Képviselő-testiilet döntésének megbozatalához.

VIII. Az előirényzat mődosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az

érvényben lévó j ogszabályi előírásoknak me gfelelően készült.

A könywizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a jelenlegi költsógvetési

rendeletmódosítási tewezetétjogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2016. május 08.
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Flender Eva

kamarai tag könywizsgáló (006535)
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