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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Onkarmányzata Képviselő-testületének a 6/20]7.

QL 22.) az Ónkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

(II. forduló)

Az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt. - annak természetes személy
könywizsgátőja,Flender Eva - a fenti tárgyű anyagot véleményezés céljából megkapta.

Az előir émyzat mó do s ítást me ghat ar o zó j o gszabályok :

o 2011. évi CXCV. törvény azállanűaztartásról34. § 35. §

o 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet az allan,haztartásról szóló törvény végrehajtásáról
42.§-44.§

c 412013. (I. 1 1.) Korm. rendelet az áIlamháztartás számviteléről

A Polgármesteri Hivatal munkatarsai az ellenőrzéshez sztikséges dokumentumokat
rendelkezésre bocsátották, és sziikséges információkat biztosították.

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkalés a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal összhangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tervezetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

I. Az Önkormányzat 20t7. évi költségvetéséről szőLő 612017. (II. 22.) önkormányzatt
rendeletének az eredeti előirányzatokról történő, módosítására kerül sor, az
Önkormányzatnál helyben megszokott módon a II. fordulóban.

il. A könywizsgálő az I. fordulóban előterjesáett előirényzat módosításra vonatkozőan
2016. április 29-énKönywizsgálói véleményt adott, melyben foglaltakat azalábbia]d<al
egészíti ki:

{ Az L fordulóban a képviselő-testület a beterjesztett költségvetési rendelet-
tervezetet elfogadta, kifiiggesáésével egyetértett. A rendelet-tervezetben a
Íőösszeg növekedése 3.172.503 E Ft volt, mellyel a költségvetési főösszeg
21.759.050 E Ft-ban került meghatározásra;

/ Jelent rendelet-tewezettovábbi 378.334 E Ft előirányzat növekedését tattalmaz,
mely alapjrán a fiőösszeg 22.137.384 E Ft-ra változik.
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A változás 45.679 E Ft központitítnogaás növekedését, illetve 332.655 E Ft Képviselő-
testületi döntéseken alapuló előirányzat emelkedését tartaLmazza, A költségvetési

rendelet-módosítas II. fordulójához kapcsolódó Előterjesztés (mozgástábla) ,,Állami
pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás", ,,Testületi ülésen hozott

döntések", valamint ,,Testtileti döntést igénylő előirényzat módosítások"
csoportosításban, megfelelő részletezettséggel mutatja be a kiegészítő változások
tartalmát és pénnlgyt kondícióit.

A költségvetési rendelet előirényzatai a következők szerint alakulnak:

,/ költségvetési bevételek főösszege: 15.302,138 E Ft,
./ ftnanszitozási bevételek - intézményfinanszírozás nélküli - foösszege: 6.835.246E

Ft
r' költségvetési kiadások fióösszege: 20,043.779 EFt,
r' ftnanszírozási kiadások - intézményfinanszítozás nélküli - főösszege:2.093.6a5 E

Ft.

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének egyensúlya belső (maradvány

igénybevétele) finanszírozással biztosított.

A könywizsgáló a fentiekben rőgzítettek és az ekégzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület X'erencváros Önkormányzatának a jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tewezetét továbbra is jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja
a tisztelt Képviselő-testület számára.

Budapesto 2017.június 18.

Tisztelettel,
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