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rüccprr,EN KöI\ryWIZsGÁLóI JELENTÉ,s

Budapest Fóváros IX. kerület T'erencváros Önkormányzat Képviselő-testiilete részóre
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Vélemóny

Elvégeáem, Budapest Fővaros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (továbbiakban:

Önkormanyzat) 2018. évi költségvetésének végrehajüásáról szóló rendelettervezete (a

továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) - amely szerint a teljesített bevételek összege
24.432.006 E Ft, a teljesített kiadások összege 16.923.020 E Ft -, a benne foglalt számviteli
információk (továbbiakban: számviteli információk) könywizsgálaát, amely számviteli
információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a tovabbiakban: számviteli törvény),

valamint az á|Ianthántartás számviteleről szőlő 4l20l3. (I. 1 1.) Konrr. rendelet (a továbbiakban:

az áIlanhéutartls számviteléről szóló kormányrendelet) alapjtín kerültek meghatarozásra.

Véleményem szerint Budapest F'őváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2018.
december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási
rendelettervezete és az abban közölt számviteü információk minden lényeges szempontból
a Maryarország helyi önkormányzatairól szóló 20lI. éví CLXXXIX. törvénynek és az
á|lambártartásról szőlő20l1. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel,
valamint azállambáztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek
összeállításra és előúerjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási
rendelelte w ezet rendeletalkotásra alkalnas.

A vélemény alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könywrizsgálati Standardokkal össáangban és a
könywizsgéiatra vonatkozó - Magyarorczágon haályos - törvények és egyéb jogszabályok
alaplán hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását
jelentésem ,,A könywizsgáló zárszámadasi rendelettervezet kónywizsgálatáért és

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 tartalmazza.

Független vagyok az Önkormrinyzattő| a vonatkozó, Magyarországon hatrályos
jogszabályokban és a Magyar Könywizsgálói Kamata,,Akönywizsgálói hivatás magatartás

(etikai) szabályairól és a fegyelmi eljarásáról szóló szúá|yzat"-ában, valamint az ezekben nem

rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai standardok Testtilete által kiadott

,,Könywizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek
azvgyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.
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Meggyőződésem, hogy az áltaIarn megszerzett könywizsgálatí bizonyíték elegendő és

me gfelelő alapot nyúj t vélemé ny enthez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszőlnadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében
foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is.
Budapest Fővaros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatvezetése (továbbiakban: ,,vezetés")
felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadásí
rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem ,,Vélemény" szakaszéhan
adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra
vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó követkeáetést. A
zárszámtadási rendelettervezetben, annak előterjesáésében, valamint mellékleteikben közölt
számviteli információk általam végzettkönywizsgá|atával kapcsolatbanazénfelelősségem az
egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a
zátszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt
egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a
könywizsgálat során szerzett ismereteim alapjén, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok
lényeges hibás állítást tartalmamak. Ha az elvégzett munkám alapján aría a következtetésre
jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítástíartalmaznak, kötelességem ezt atétyt
jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási
rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zátrszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi
önkormányzatairól szcJő2all. évi CLX)O(D(. törvénynek, valamintazállanhaztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő
számviteli információknak a számviteli törvényben és az állanÁéntartás szétmviteléről szóló
kormrányrendeletben foglaltakkal össáangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint
azolyanbelső kontrollokért, amelyeket avezetés sztikségesnek tart altltoz,hogy lehetővé váljon
az akáx csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zársztímadási
rendelettervezet elkészítése.

A zálrszétmadási rendeletlewezet elkészítése során az Önkorményzat vezetése felelős azért,
hogy felméúe az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folyatása elvének
érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve
abeszátmolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szewezeti és feladatváltozásoka -

, Íigyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásanak elvén alapuló éves költségvetési
beszámolóik összeállíásaert az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a
vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő
rendelkezés nem akadélyozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondő tényező,
körülmény nem áll fenn.
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Az írányítással megbízott személyek felelősek az Önkorményzat pónzügyi beszámolási

folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló zárszámadási rendel etterv ezet könywizs g őlaáért és vélemény ezéséért

való felelőssége

A könywizsgéiat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zérszámadási
rendeletterv ezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalm az akar csalásból, akiár

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

tartalmaző fuggetlen könywizsgálói jelentést bocsájtsak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti KönywizsgáIati Standardokkal

összhangban elvégzett könywizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás

állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minőstilnek, ha

ésszerű lehet az a vérakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a

felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján

meghozott gazdasági döntéseit,

A Magyar Nemzeti Könywizsgalati Standaídok szerinti könywizsgáIat egésze során szakmai
megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti KönywizsgáIati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könywizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust
tartok fenn a könyrwizsgálat egésze sortín. Emellett:

o Azonosítom és felmérem a zétrszénrtadrási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli
információk akár csa]ásból, akáí l}lbáből eredő lényeges hibás állításainak kocké.zatá|
kialakítom és végrehajtom az ezen kockénatok kezelésére alkalmas könywizsgáIati
eljrárásokat, valamint elegendő és megfelelő könywizsgáLatí bizonyítékot szetzek a

véleményem megalapozásáútoz. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem

tarásanak kockénata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magábart foglalhat
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső
kontroll felülírtását.

o Megismerem a könyvvízsgáIat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,

hogy olyan könp.vizsgálati eljárásokat tervezzekmeg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsak.

. Értékel em azönkormany zatnálés intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli
politika megfelelőségét és a vezetés á|talkészitett számviteli becslések és kapcsolódó
közzétételek é szszenísé gét.

,u"'5t3
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Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettewezet számviteli
információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-
volt-e a vezetés részérőI a vállalkozás (tevékenység) folytatásrának elvén alapuló éves

költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszetzett könpwizsgálati
bizonyíték alapján arról, hogy ferrnáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel

vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vetheűrek fel az

Önkormanyzatrrril és intézméttyeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését
illetően, különös tekintettel a szetvezeti és feladatváItozásokra, beleértve jövőbeli

események, valamint a feltételek változásénak hatásait is. Amennyiben aá a

követkeáetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság á11 fenn, ftiggetlen
könywizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási
rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételeke, vagy ha a közzétételek e
tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Követkeáetéseim a

ftiggetlen könywizsgálói jelentésem dátumáig megszetzett könywizsgálati
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az
Önkormanyzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

Megvizsgál om a zárszrámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat,
ktilönös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadés keretében bemutatott
költségvetési mérlegére, pénzeszkőzeinek vá|tozásfua. adósságállományára,
vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések sziimszerűsitett
hatásaira, aközvetetttlímogatásokra és az Önkormányzattulajdonában álló szervezetek
működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Az kányítással megbízott személyek tudomásénahozom - egyéb kérdések mellett - a
könywizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős

megállapítrásait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a
könywizsgálatom során áItalam azonosítottjelentős hianyosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2019. május 8.
a--l,
#\qü(
EFENDER Számviteli Tanácsadó
és Könywizsgáló BL
1146 Budapest, ű.űa. v6.
Nyilvantarkási

* Cl
Flender Eva
Nyilvantartási szám: 00653 5

sz.: KM 001725
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rrucrszÍrÉ,s

BI]DAPEST FÓvÁRoS Ix. KERÜLET FERENCvÁRos öxronvrÁtwzar

20 1 8. Éu rör,TsÉGvETrs vÉcnrHAJTÁsÁRóL szól,ó
REFIDELETTERVEZETHEZ ADOTT

FüGGETLEN KöI\rywIzsGÁLóI JELENTnsrrnz

A könryvizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal össáangban megvizsgálta a2 Önkormányzat 2018. évi zárszámadási
rendelettervezetéí, mely alapján kibocsátott jelerrtését az alábbía|<kal egészíti ki:

1. A20l1. évi CXCV. törvény az áLlanháaarásról 91. §-ban foglaltak szerint a helyi
önkormányzat költségvetésének végrehajására vonatkoző zárszámadási rendelet

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

hogy aza képviselő-testület elé terjesáését követő harminc napon belül, de legkósőbb
a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Azárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részéte tájékoztatásu|

be kell nyújtani akincstár 68lA. § szerinti ellenőrzése keretében ahelyi önkormányzat
éves költsé gvetési beszámolój ával kapcsolatosan elkészített j elentését.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesaése a vonatkozó határtdő betartásával

történt.

A Magyar Á[amkincstar a2018. évi beszámolóval kapcsolatos - az Átrt. OSla 5-a
szerinti - ellenőrzést nem végezett, mely szerint ilyen jellegű jelentés nem késziilt.

2. A könylwizsgáló elvégeúe a költségvetési beszámoló és a zfuszámadási
rendelettervezet egyezőségének vizsgáIatát, mely alapján megállapítja, hogy a
költségvetési beszámoló, illetve a zárszátmadási rendelet-tervezet összhangja az
áIlanháztdrtás számviteléről sző|ő 4l20I3. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint
biztosított.

3. Azfuszámadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon
készült, magábanfoglalva az allamhánafiásról sző|ő20|1. évi CXCV. törvény 91. §
(2) bekezdésében előírt mérlegeket, kimutatásokat.

4. A Zaszámadási rendelettervezetben szereplő adatok, valamint a 2018. évi
költségvetési összesített (konszolidált) beszrámoló adatainak egyezősége biztosított.

-r- t)
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Előirányzatok

5. A 2018. év során eredetileg tervezettköltségvetési előirányzat összességében t4%,
kal nőtt, az aléhbiak szerint:

Megnevezés

Eredeti
előiányzat

EFt

Módosított
előínínyzat

EFt
YáItozás
EFt

Változis
oÁ-a

Múkodé si köhségvetés i bevételek 12 94 731 13 3l3 275 368 544 í03%

Felhalrnoási köft sésvetési bevételek 3 49I 034 1 891 343 - l 599 69I 54%

Működé si fnanszír ozas i bevételek 2108360 5 625 805 3 517 445 267%

Fe lhaknoás i fnansm ozási bevéte lek 2 130 468 2 744 866 614 398 129%

Bevételek összesen 20 674 593 23 575 289 2 900 696 1140Á

Műktjdési köhséevetési kiadások 12 663 8l3 14 06t 874 1 398 061 111%

Fe lhahnoási köksé svetési kiaűsok 5 907 420 7 378231 1 470 811 I25%

Mrikodé si fnarszfu oási kiaűsok 2 055 360 2087I84 3I a4 I02%

Fe lhaknoás i fnanszfu ozás i kbűsok 48 000 48 000 l00%
kiadások összesen 20 674 593 23 575 289 2 900 696 11,4"Á

A finanszírozási bevételek előirányzaténak emelkedése a legjelentősebb, mely
elsősorban az előző év(ek) maradványának költségvetésbe történő beemelését jelenti,

összegében 4.089.059 E Ft.

A kiadási előirányzatok tekintetében a felhalmozási kiadási előirényzatok növekedése

a legjelentősebb, mely növekedés elsősorban a maradványból történő fejlesztési
döntéseket tartalmazza.

Teljesítés

6. A 2018. évi gazdálkodas sorarr a bevételek teljesítése 24.432.006 E Ft, a kiadások
teljesítése 16.923.020 EFt, az alábbi megoszlásban:

Megnevezés
Bevételek

EFt
Kiadások

E F,t

Egyenleg
E F,t

Miikjdési költsé sveté s 14 081 858 12062 632 20l9 226

Felhatnoási köft sé sveté s 1 979 478 2767 988 - 788 510
Költségvetés összesen 16 061 336 14 830 620 123a 1rc
Műkodési fnansz.nozási művebtek 5 625 8M 2044 400 3 581 404

Fe lhalmoás i furanszfo oás i műve letek 2744 866 48 000 2 696 866
Finanszírozr{s i művelete k ös szese n 8 370 670 2 092 4a0 6 278 270

összesen 24 432 006 16 923 020 7 508 98ó
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A költségvetési egyenleg pozitív, mely szerint a tngyévi bevételek fedezetet

biztosítottak az Önkorm ányzat feladatellát ásáútoz szükséges kiadásokra.

A finanszírozási bevételek (iránytószervi támogatás nélkü|) 76 Yo-a az előző
év(ek)ben képződött maradvány igénybevétele, melynek összege 6.327.887 E Ft. Az
intézmények feladatell atását 6.398.27 3 E Ft intézményfinanszitozás biztosította.

Az év során átmenetileg szabad pénzeszközök vonatkozás,fuan államilag garuntá|t

értékpapírok (Kincstárjegyek) vásárlása, illetve lejáratkori beváltása 2.000.000 E Ft
összegben történt.

Azéxszámadáshozelkészült az ÖnkormínyzatVagyonkimutatása, mely megfelel a

4l20l3. (I. 11.) az áIlanÁáúartás számviteléről szóló kormányrendelet 30.§-ban
foglaltaknak. A könywizsgálat kiterjedt a vagyonkimutatásban szereplő
ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan
vagyonkatasáeri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó órtéke

egyezőségének vizsgálatára. Eltérés az áIlamhéatartason belülre átadott ingatlan, az
idegen tulajdonon végzett beruházás, illetve az ebhez kapcsolódó vagyoni értékű jog
esetén tapasztalható, mely megfelel a hatályos szrámviteli jogszabályi előírásoknak.

Az allamhéutartáson belülre (Tankerület) átadott ingatlanvagyon értékét (9.51I.793
E Ft) az Önkorményzat mérlege a jogszabályi előírásoknak megfelelően nem
tartalmazza, nyilvántartása a számvitel mérlegen kívüli tételei között történik. Az
idegen tulajdonon végzett beruhazasokat pedig az ingatlanvagyon-katasáeri
nyíLvántartás nem tartalmazza26.524 E Ft összegben,

A zátrszétmadási rendelettervezethez kapcsolódó előterjesáés részletes tájékoztatást
biáosít a 2018. évi költségvetési gazdálkodásról, a feladatok ellátásaíól, az
Önkormarryzatésitttézményeivagyonánakalakulásaról.

9. A vonatkoző jogszabályoknak megfelelően elkészült az Önkormányzat 2018. évi
maradvány elszámolása, mely a 2018. évi zárszámadasi rendelettervezet része (12 -

15. számú melléklet). A maradvány összege 7.508.986 E Ft, melynek felosáására tett
javaslatokat az eIőzőekben bemutatott mellékletek tartalm ar,zák.

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

7.

,"*""fi

8



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
Cégsegyzékszám: 01 06 751999

11"46 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

Véleményem szerint Budapest Főváros IX. kerület X'erencváros Önkormányzat 2018.

december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási
rendelettervezete és az abban közölt számviteli információkminden lényeges szempontból
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20t1. évi CLXXXIX. törvénynek és az
államháztartásról szőlő 20tL évi CXCY. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel,
valamint azállambántartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek
összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási
rendelettewezet rendeletalkotásra alkalmas.

a^
Flender

és
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Budapest, 2019. május 8.
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