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KÖNYWIZSGÁLÓI VELEiwENY

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Onkormányzata Képviselő-testületének a 6/20]6.
QI. 23,) az Ónkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához
(II.

forduló)

Az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt. - annak természetes személy
könywizsgálója, Flender Éva- 2016. október 05-én a fenti tárgyű anyagot véleményezés
céljábót megkapta.

Aze\őirányzatmódosítástmeghatároző
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jogszabályok:

20L1. évi CXCV. ttirvény azá|larnhávtartásról

34. § 35. §
36812011. (Xn. 31.) Korm. rendelet az államhaztartásról szóló törvény végrehajtásáról

42.§-44.§

4l20I3. (I. 1 l.) Korm. rendelet az áIlanÁánartás szárnviteléről

Polgármesteri Hivatal munkatarsai

az

ellenőrzéshez sziikséges dokumentumokat

rendelkezésre bocsátot&ík, és szükséges információkat biztosították,

jogszabályi előírásokkalés a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal össáangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosításitervezetét,melyalapjánazalábbiakatállapítjameg:

A könywizsgáló

a hatályos

I. Az

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szólő 612016. (II. 23.) önkorményzati
rendeletének módosítására második alkalommal kerül sor, az Önkormányzatnál
helyben megszokott módon a II. fordulóban.

III. A

könywizsgáIő az I. fordulóban előterjesáett előirényzat módosításra vonatkozóan
20L6. szeptember 8-án Könywizsgéúői véleménytadott, melyben fogla|takat az
alábbiakkal egészíti ki:

{ Az l.

fordulóban a képviselő-testiilet a beterjesztett költségvetési rendelettervezetet elfogadta, kifüggesáésével egyetértett. A rendelet-tervezetben a
főösszeg növekedése 157 835 E Ft volt, mellyel a költségvetési főösszeg
l7 563 999 E Ft-ban került meghatározásra.

,/

Jelent módosítás az előirányzatváitozások csökkentését tartalmazza l39 145 E
Ft összegben mely alapján a főösszeg 1,7 424 854 E F't-ra változik A II.
fordulóban beterjesáett változások követkeáében a költségvetési rendelet
módosítás az étvényekfrőösszeg l8 690 E Ft növekedését tartalmazza.
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ilI.

E Ft központi támogatás növekedését, illetve 146 829 E Ft Képviselőtestiileti döntéseken alapuló előirányzat csökkenését foglalja magában. A két forduló
közötti váLtozás jelentős tétele az ,,Önkormányzati épületek Energetikai Fejlesztése
Ferencvarosban"címiipályazatrealizáIődásanakelhúzódása.

IV.

A költségvetési rendelet-módosíás II. fordulójrához kapcsolódó Előterjesáós szöveges,
illetve számszaki (mozgástábla) adatai megfelelő részletezettséggel mutatják be a

A változás 7

684

kiegészítő változások tartalmát és pénzügyi kondícióit.

V.

A költségvetési rendelet előirényzataí a következők szerint alakulnak:
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költségvetési bevételek főösszege 13 893 390 E Ft,
ftnanszítozási bevételek-intézményfinanszírozásnélküli - foösszege:3
Ft,
költségvetési kiadások főösszege: 17 330
finanszírozrási kiadasok

53I464E

602EFt,

- intézményfinanszirozős nélkiili - főösszege:94.252EFt.

módosíüások következtébena működési költségvetés egyenlege továbbra is pozitív Q77

l53

E Ft), illetve a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének egyensűya belső (maradvany
igénybevétele) finanszírozással biztosított.

A könywasgálő a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának második költségvetési

rendeletmódosítási tewezetét a jelen módosító indítványokkal kiegészítve,továbbra is
jogszabályszerűnek ítéli,és elfogadásra ajánlja a tisztelt Képviselő-testület számára.

Budapest, 2016. október 06.
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