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Budapest Főváros IX, kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
6/20t7. (II. 20.) az Ónkormányzat 20I7. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosításához
I.

forduló

Az EFENDER §zámviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt. - annak termószetes személy
könywizsgálója, Flender Éva 2017. augusztus 30-án a fenti tárgyú anyagot
véleményezéscéljából megkapta.

Az előiranyzat
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gszabályok

:

2011. évi CXCV. törvény azáIlamháztartásról34.

§ 35. §

3681201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet az áúIamhá^artásról szóló törvény végrehajtásáról

42.§-44.§
412013. (I.

1

1.) Korm. rendelet az államháztartás számvitelérői

Polgármesteri Hivatal munkatarsai

az

ellenőrzéshez sziikséges dokumentumokat

rendelkezésre bocsátották, és szükséges információkat megadták.

hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal össáangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosításitervezetét,melyalapjránazalábbiakatáIlapítjameg:

A könylwizsgáló

L

a

Az Önkormányzat2017. évi költségvetéséről szőlő

612017.

(I.20.) önkormányzatí

rendeletének az érvényes előirányzatokrőI történő, második módosítására kerül soí, a
helyben szokásos módon két fordulóban. I. forduló.

il. A

költségvetési föösszeg összességében 129.808 E F't-tal lő, melynek
eredményeképpen az éwényes fiőösszeg 22.267.192 E Ft-ban került meghatiározásra,
az alábbiakb an r é szlete zettek s zerint :
./ költségvetési bevételek főösszege: 15,431.946 E Ft,
,/ finanszírozási bevételek intézményfinanszírozás

,/
,/

6.835.246EFt,

nélküti íőösszege:

költségvetési kiadások főösszege: 20.I73.587 EFt,
ftnanszirozási kiadások - intézményfinanszírozásnélküli - f<íösszeg e:2.093 .605
E Ft.

EFENDER

EFENDER Számviteli, Tanácsadó
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A

főösszeg változáséltoz kapcsolódóan a kiadási és bevételi tételek alakulását az
Elóterjesztés, valamint annak melléklete tételesen mutatja be. A többletfonások
tekintetében a központi támogatások növekedésének aránya69 Yo, a működési bevételek

arényazgYo,afelhalmozásiforrásokváltozásénakhaása2Yo.
A főösszeg változása mellett a kiadások körében belső átcsoportosítás is történik,
melynek tételeit szintén az em|ített melléklet foglalja magában.

Az

előirényzat módosítás érinti az általénos tartalékot, melynek összevont változása
27.550 E Ft összegű csökkenés. A céltartalékokfelhasználására jelen módosítás
alkalmával nem tesz j avaslatot az Előterj esdő.
A változások eredményeként az általános tartalék 52.215 E Ft, a céltartalék1.632.636
E Ft összegben kerül megállapításra.

IV.

A rendeletmódosítási javaslat alapján megállapított költségvetési egyenleg 4.741.64I E
Ft hiány, mely a jelenlegi módosítás következtében nem változott. A költségvetés
egyensúlyát az Önkormányzat belső finanszírozásí forrással (maradvány) bixosítja,
megfelelve ezzel az Mötv. 111. § (4) bekezdésében, illetve az irht. Zl, § (4)

bekezdésébenfo glaltaknak.

V.

Az

előírányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható mődon, az
érvénybenlévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült.

A könywizsgáló a

fentiekben rögzítettek és az e|végzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkorm ányzatának a jelenlegi, I. fordulóra beterjesztett
költségvetési rendeletmódosítási tewezetét jogszabályszerűnek ítéli,és elfogadásra
ajánlja.

Budapest, 2017. augusztus

Tisáelettel,
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