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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. QI. 20.) az Önkormányzat 20IB. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosításához

Az EFENDER §zámviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt. - annak természetes személy
könywizsgálója, Flender Eva 2018. szeptember 5-én a fenti tárryú anyagot
véleményezés céljából megkapta.

Az előir ényzat módo sítást me ghat fu ozó j o gszabályok :

o 2011. évi CXCV. törvény azállarűánafiásról34. § 35. §

l 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet az állanhaztarűsról szóló törvény végrehajtásráról

42.§-44.§
o 4l20l3. (I. 1 1.) Konrr. rendelet az állarxthaztarás számviteléről

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat
rendelkezósre bocsátották, és sziikséges információkat megadták.

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal össáangban ellenőriáe az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tervezetét, mely alapján az a|íbbíakat állapítja meg:

I. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szőlő 612018. (II. 20.) önkormányzati
rendeletének az érvényes előirrányzatokról történő, második módosítására kerül sor, €Lz

I. fordulóban.

U. A költségvetési főösszeg összességében 182.827 E Ft-tal trő, melynek
eredményeképpen 25.055.736 E Ft-ban került meg}taátozásta, az alábbiakban
t é szletezettek szerint :

,/ költségvetési bevételek összege: t6.7Z7.849 EFt,
,/ finanszírozási bevételek intézményfinanszítozás nélküli összege:

8.327.887 E Ft,
,/ költségvetési kiadások összege: 22.963.336EFt,
r' finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás nélküli összege:

2.092.400EFt.
A költségvetés hiánya 6.235.487 E Ft, mel;mek kompenzálása belső finanszírozással, a
maradvány igénybevételével biáosított, az Mötv. lll. § (4) bekezdésében, illetve az
Átt.Zl. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.
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n. A működési költségvetési bevételek előirányzatÁnakjavasolt vá|tozása 178.262 E Ft,
melynek 95,4 oÁ-a pótlólagos központi támogatás. A központi tátmogaáshoz rendelt

kiadások jelentős része az általános tartalékot növeli annak okán, hogy a kapcsolódó
kiadások tervezése a költségvetésben már megtörtént. A felhalmozási források
emelkedése 4.565 E Ft, melynek felhaszná|áséna tett javaslatokat a ,,Mozgástábla"
tafia|mazza,azElőteqesáésbenmegfogalmazottakfi gyelembevételóvel.

A főösszeg emelkedése mellett a költségvetési rendeletmódosítási tervezet belsó
átcsoportosításokat is tartalmaz, melyen belül az Előterjesztő 97.955 E Ft általános
tartalék felhasználására is javaslatot tesz. Ennek következtében az általrános tartalék
összevont értékű növekedése 70.056 E Ft.

A javasolt előirányzat módosítasokkal érintett bevételek és kiadások címeit és összegeit
tételesen és részletesen az Előterjesztés, valamint a kapcsolódó melléklet mutatja be,

alkalmasarr arra, hogy a tisztelt Képviselő-testület döntéseit támogassa.

Az előirányzat módosítas a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az
érvényben lévő j ogszabályi előírásoknak megfelelően készült.

A könywizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vízsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatánaka jelenlegio I. fordulóra beterjesztett
költségvetési rendeletmódosítási tewe,zetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra
ajánlja.

Budapest, 2018. szeptember 11.
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