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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkor mányzat Képviselő-úestülete részére
a2016. évi költségveúés végrehajtásáról szóló rendelettetvezet vizsgálatáról

Vélemény

Elvégeztem, Budapest Főváros IX. kertilet Ferencvaros Önkormányzat (továbbiakban:

Önkormányzat) 2t06. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 2107. május 02.

keltezéssel előterjesztett -rendelettervezete (a továbbiakban: zárszánrtadási rendelettervezet) -
amely szerint a teljesített bevételek (intézményftnanszírozás és betétlekötés miatti
halmozódás nélkiili) összege 18.480.513 E Ft, a teljesített kiadások (intéznényfinanszírozás
és betétlekötés miatti halmozódrás nélktili) összege 13.645.269 E Ft -, a benne foglalt
számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könywizsgáIatát, amely
számviteli információk a szrámvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli
törvény), valamint azáIlatnhááartás sámviteléről szőLő 412013.(I. 11.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: az eilIamháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek
meghatiározásra.

Véleményem szerint Budapest Főváros IX. kerütet Ferencváros Önkormányzat 2016.
december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási
rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges
szempontból a Maryarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvénynek és az államháztartásról szőlő 20tt évi CXCV. tönénynek megfelelően, a

számviteli törvénnyel, valamint Lz államhr{ztartás számviteléről szóló
kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért
véleményem szerint azárszámadási rendelettewezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standaídokkal össáangban és a
könywizsgáIafta vonatkozó - Magyarországon haüílyos - törvények és egyéb jogszabályok

alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelínében fennálló felelősségem bővebb leírását
jelentésem ,,A knnyvvizsgáló zárszámadósi rendelettervezet kanywizsgálatáért és

v é l e m é ny e z é s é é r t v aI ó fe l e I ő s s é ge " szakasza tartalmazza.

A zárszámadási rendelettervezet általam végzett könywizsgélatára vonatkozó,
Magyarországott hatályos etikai követelményeknek megfelelve, ftiggetlen vagyok az

Önkormrányz,altől, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb

etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésemo hogy az általam megszerzett könywizsgtálati bizonyíték elegendő és

megfelelő alapot nyújt véleményemhez.
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Eryéb információk

Az egyéb információk a zárszálmadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében

foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatvezetése (továbbiakban:,,vezetés")

felelós az egyéb információk elkészítéséért és bemutatasáért. A zátszémadási

rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem,,Vélemény" szakaszábart

adott véleményem nem vonatkozlk az egyéb információkra, és az egyéb információkra

vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A
zárszétmadási rendelettervezetben, annak előterjesáésében, valamint mellékleteikben közölt
számviteli információk általam végzett könywizsgáIatával kapcsolatban az én felelősségem

az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a

záttszámtadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt

egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a

könywizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok

lényeges hibás állíást tartalmaznak. Ha az e|végzett munkám alapján aíra a következtetésre
jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a
tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés (és az irányítással megbízott személyek) felelőssóge a zárszámadási
rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zátszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóIő 2011. évi CL)O(XX. törvénynek, valamint az allamháztartásról

szőlő 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesáésért, az abban

szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államhaztartás

szrámviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal össáangban történő elkészítésért és

bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés sztikségesnek tart

alÁoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól
mentes éves zárszétmadási rendeleltewezet elkészítése.

(Az tányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási
folyamatának felügyeletéért.)

A könywizsgáló zárszámailási rendelettewezet könywizsgálatáért és véleményezéséért
való felelőssége

A könywizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerczni arról, hogy a zárszámadási

rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból,

akáí hibából eredő lényeges hibás állítast, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet

tartalmaző fi.iggetlen könyvvizsgálói j elentést bocsássak ki.
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A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garuncia arra, hogy a Magyar Nemzeti

Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könywizsgáIat mindig feltárja az

egyébként Iétező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából,

és lényegesnek minősülnek, ha ésszerú |ehet az a vérakozás, hogy ezek önmagukban vagy

együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zétszétmadási rendelettervezetbe belefoglalt

számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő

könywizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust

tartok fenn a könywizsgáIat egésze során. Emellett:

o Azonosítom és felmérem a zfuszárnadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteii

információk akar csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kackázatait,

az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könywizsgáIati eljáásokat alakítok ki és

hajtok végre, valamint véleményem megalapozásáltoz elegendő és megfelelő

könylvizsgálati bizonyítékot szetzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem

tarásanak kockazata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat

ősszejáúszást, hamisítást, sziindékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsó

kontroll felülírását;

. Ertékelem az Önkormrányzatnál és intézményeinél a vezetés álta| alkalmazott
számviteli politika megfelelőségét és a vezetés áItal készített számviteli becslések és

kö zzétételek é s s zenisé gét.

o Megismerem a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak

érdekében, hogy olyan könywizsgálati eljarásokat tervezzek meg, amelyek az adott

körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságéra

vonatkozóan véleményt nyilvánítsak,

o követkeáetést vonok le arról, hogy a zátszánadási rendelefiewezet számviteli
információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e
a vezetés tészéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel
alkalmazása, valamint a megszetzett könywízsgáIatí bizonyíték alapjrán arról, hogy
fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az ÖnkormányzatnáI és

intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös
tekintettel a szetyezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint

a feltételek váItozásának hatásait is.
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o Megvizsgálom azárszétmadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat,

kiilönös tekintettel az Önkormanyzatnak a zátrszámadás keretében bemutatott

költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek váItozására, adósságál|ományára, a

vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással jaró döntések számszerúsített

hatásaira, a közvetett üímogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában ál1rŐ

szewezetekműködésébő1 sÁrmazó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Kommunikálom az irrányíássat megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a

könywizsgáIat tewezett hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős megállapítasait,

beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könylwizsgálatom során

általamazonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2a17. május 02.

C9u
Flender Eva
EFENDER Számviteli Tanácsadó
és Könywizsgaló Bt.
1146 Budapest, Thököly űt 170. 116.

Nyilvántartasi szám: 00423l
Költségvetési minősítés száma: 003033

Melléklet:
1. szátmúmelléklet: Kiegészítés
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KIEGÉ,sZÍrEs

BUDAPEST nÓvÁnos Ix. KERÜLET FERENCvÁnos öNxonvrÁNyzar

201,6. nvr rör,TsEGvE Tns vÉ,cnnH.t rrÁsÁnÓl szÓlÓ
REND§LETTERVEZETHEZ AD OTT

FÜGGETLEN KÖNYVWZSGÁLÓI JELENTESHEZ

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti
Könywizsgátati Standardokkal össáangban megvizsgálá az Önkormanyzat 2016. évi
zérszárnadási rendelettervezetét, mely alapjan kibocsátott jelentését az alábbiakkal egészíti ki:

1. A2011. évi CXCV. törvény az allanthántartásról 91. §-ban foglaltak szerint a helyi
önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkoző zátszámadási rendelet

tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy,

hogy az a képviselő-testíilet elé terjesáését 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
tájékoáatásul be kell nyujtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a
helyi önkorményzat éves költségvetési beszrámolójával kapcsolatosan elkészített
jelentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesáése a vonatkozó haténidő betartásával
történt.

A Magyar Államkincstár a20|6. évi beszámolóval kapcsolatos - az Átrt. OSla g-a

szerinti - ellenőrzóst nem végezett, mely szerint ilyen jellegű jelentés nem készült.

2. A könywizsgáló elvégezte a költségvetési beszámoló és a zátszámadási
rendelettervezet egyezőségének vizsgálatát, mely alapján megállapítja, hogy a
k<iltségvetési beszámoló, illetve a zárszámadási rendelet-tervezet össáanáa az
államhéntaríás számviteléről szőIő 4l20I3. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint
biáosított.

3. A zárszétmadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon
készült, magában foglalva az Áttarrűaaartásról szóló 2O1l. évi CXCV. törvény 91.

§ (2) bekezdésében előírt mérlegeket, kimutatásokat,

rr-lLrl
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A Zánszámadást rendelettervezetben szereplő adatok (eredeti, módosított

előirányzatok, teljesítés), valamint a 2016. évi költségvetési összesített
(konszolidált) beszámoló adatainak egyezősége biáosított.

A 2016. év sorián eredetileg tervezett költségvetési előirányzat összességében 26 %-

ka] nőtt, mely a bevételek tekintetében 7 %o-os működési bevétel növekedését, 9 Yo-

os felhalmozási bevétel csökkenését, illetve a finanszírozásí bevételek
(intézményfinanszirozás nélkül) jelentős növekedését tartalmazza. A ftnanszírozási
bevételek előirényzat változását 2.93I.464 E Ft összeggel az e|őző évi maradvány

költségvetésbe történő beemelése okozta.
A kiadások vonatkozásában a működési kiadások e|őhányzatának változása 11 %o-os

a felhalmozási kiadrások előirányzata74 o/o-os növekedést mutat.

A finanszírozásíkiadások előiriinyzaténakváltozásamindössze 91.859 E Ft, mely az
államhá^artásimegelőlegezésekvisszafi zetéséthrtalmazza.

A 2016. évi gazdáIkodás során a költségvetés bevételeinek teljesítése 14.903.445 E
Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 13,551.018 E Ft, így a költségvetési egyenleg
1.352.42] E Ft, mely alapjrán megállapítható, hogy a trárgyévi bevételek fedezetet

biztosítottak a teljesített kiadásokra. A finanszírozásí bevételek jelentős tétele a
2015. évi maradvrány igénybevétele 3.53I.464 E Ft. Az intézmények feladatellátását
6.016.239 E Ft intézményfinanszirozás biztosította.

Az év során átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, illetve a betétlekötés
megszüntetésére 27.400.00a E Ft összegben kenilt sor, mely teljes összegében
halmoződást íartalmaz, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően ezen bevételi
és kiadási tételekhez nem kapcsolódik előtrányzat.

Azárszémtadáshozelkészült az ÖnkorményzatYagyonkimutatása, mely megfelel a

4l20L3. (I. 11,) az á|IarÁááartas számviteléről szóló kormányrendelet 30.§-ban
foglaltaknak. A könylvizsgálat kiterjedt a vagyonkimutatásban szereplő
ingatlanvagyon számviteli nyilvrántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan
vagyonkatasáeri nyilvrántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke

egyezőségének vizsgálatár a.

A vagyonkimutatás, illetve az ingatlan-vagyon kaÁszter eltérését az

államháztartáson belülre történő vagyonkezelésbe adás (2.421.479 E Ft), idegen

tulajdonon végzett beruhazás Q3.959 E Ft), valamint kerekítési eltérés (9 E F0
okozza. Az előbbiekben megfogalmazottak figyelembe vételével az egyezőség
igazolható.

6.

7.
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8. A zárszémadási rendelettervezethez kapcsolódó előterjesztés részletes tájékoúatást
biztosít a 201.6. évi költségvetési gazdálkodásról, a feladatok ellátásáról, az
intézmények vagyonának alakulásáról.

9. A vonatkoző jogszabályoknak megfelelően elkészült az Önkorményzat 2016. évi
maradvány elszámolása, mely a 2016. évi zérszámadási rendelettervezet része (12

- 15. szrárnú melléklet), A maradvány összege 4.835.246 E Ft, melynek felosáására
tett javaslatokat az előzőekben bemutatott mellékletek tartalmazzék.

A folyamatos auditálás során észrevételezett tételeket és eseményeket az Önkormányzat
helyesen kezelte, a végrehajtások §orán íiryelembe vette a könywizsgálói
megállapításokat, j avaslatokat.

Véleményem szerint Budapest F'őváros IX. kerütet Ferencváros Önkormányzat 2016.
december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási
rendelettervezete és uz abban közölt számviúeü információk minden lényeges
szempontból a Magrarország helyi önkormányzatairól szóló 2al1. évi CLXXXIX.
törvénynek és az áIlamháztartásról szőlő 20l|. évi CXCV. törvénynek megfelelőenn a
számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló
kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért
vélemónyem szerint azárszámadási rendelettewezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2017 . május 02.

6^áct_i
Flender Eva
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