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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Ónkormányzata Képvisető-testületének
4/2019, (II. 26.) az Ónkormányzat 2019. évi köttségvetéséről szóló rendeletének
módosításához

Az EFENDER §zámviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt. - annak termószetes személy
könywizsgálója, Flender Eva - a fenti tárryú anyagot véleményezéscéljából megkapta.
Az előirányzat módosítást meghatfuozőjogszabályok:
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2011. évi CXCV. törvény azá]lamháztrartásról34.

§ 35. §

36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államhánaftásról szóló törvény végrehajtásáról

42.§-44.§

4l20I3. (L 11.) Korm. rendelet az áIlambéutartás számviteléről

Polgármesteri Hivatal munkatársai

rendelkezé sre boc sátották,

és

az

ellenőrzéshez sztikséges dokumentumokat

sziikséges információkat me gadták.

hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal összhangban ellenőriáe az Önkormrányzat jelenlegi költségvetési
rende etmó do sítás i tew e zetét, me ly al apj án az alábbiakat állapítj a me g:

A könywizsgáló

a
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I.

Az

II.

A

Önkorményzat 2019. évi költségvetéséről szőlő 4/2019. (II. 26.) önkorményzati
rendeletének az érvényes előirányzatoktől történő, harmadik módosítására kerül sor.

költségvetési ftíösszeg összességében 238.415 E Ft-tal nő, melynek
eredményeképpen az érvényesfoösszeg 24.638.405 E Ft-ban került meghatérozásta,
az alábbiakban ré szlete zettek szerirrt :
r' költségvetési bevételek összege: 17.129.4l9 EFt,
,/ ftnanszítozási bevételek - intézményfinanszírozásnélküli - összege: 7.508.986
E Ft,
,/ költségvetési kiadások összege: 24.547.621 EFt,
,/ ftnanszírozási kiadások - intézményfinanszírozásnélküli - összege: 90,784 E
Ft.
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Az előirányzat módosítási javaslat az alábbi változásokat jelenti:
Megnevezés

Mriködési költséevetési bevételek
Működési költsé svetési kiadások

Működési

Felhalmozás i költségvetési

e

gye nle g

Működé

i fnanszt ozási bevéte lek

s

kiaűsok
Működési finanszírozís i e gye nle g
Fe lha knoá s i fnans zír ozás i be véte le k
Működé si fnanszk ozási

Fe lhahnoás

i finanszkoás i kiadások
fi nanszímz{s i e gye nle g

Fe lhalmoz,ís i

F nanszírozási bevéte
F lnanszir

hk

oÁsi kiadások

F'inans zírozás i

e

gye nle g

Bevételek összesen
kiadások összesen

Iv.

14 459 614

r48 700

297 I92

15 379 62I

82 429

920 007
2 669 8o5

66 271
89 7I5
l55 986

986 278
2 580 090

-

költséevetési bevételek összese n
köhsé gvetési kiadások össze sen
Költsé gvetési e gyenle g

Módosított

15

költsé gvetési egye nle g

Felhalrnoási költséevetési bevételek
Fe lhahnoási költsé svetés kiadasok

Ervényes
előiányzat
E Ft
14 3I0 9I4

-

EFt

-

9 0|2 0I4

9 168 000

6 431 924

6 498 195

16 891 004

24 309 206

7 4l8202

3 322 590

24 547 62I

238 4I5

7 4t8202

3 322 590

42 784

3 279 806
4 186 396

48 000
7 508 986

66271
238 415

42784

4 138 396

-

l29 4I9

17

3 279 806
4 186 396

Yáltozás
E F,t

előinínyzat

48 000

4 138 39ó
7 508 986

90 784

90 784

7 418202
24 399 990
24 399 99o

7 418202
24 638 405
24 638 405

238 415
238 4l5

A

működési bevételek összevont értékűnövekedése 148.700 E Ft, mely magában
foglalja a központi támogatásokgz.s74BFt, az állanthá^artáson belülről átvett egyéb
támogatasok 23.514 E Ft, a működési bevételek 22.496 E Ft, valamint az
al|anhááaításon kívtilrőI szétrmazó trámogatrások 10.116 E Ft összegét. A központi
tiámogaüások 98 oÁ-a az áItalémos tartalék összegét növeli, annak okán, hogy a
minimálbér és garurtalt bérminimum összege, a szociális ágazatipótlék összege, illetve
a köznevelési és szociális feladatokra kapott többletnormatíva miár szerepel a
költségvetésben. Az egyéb támogatások fslhasználasa (kiadási címeken történő
meg|elenítése)a céloknak megfelelően kerül előirémyzatosításra. A működési
többletbevételek, bevételi elmaradások az inténnényikörben jelentenek előirényzat
változást.

A felhalmozási bevételek növekedése 89.715 E Ft, mely tartalmazza az őnkormányzat
étkeztetési fejlesztésre kapott pályazati forrást, a közművelődési érdekeltségi
tamogaást, valamirrt a Keriileti EpítésiSzabályzaí módosílásához kapcsolódó
megállapodásból

szárm aző átvett pénzeszközöket.
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V.

További módosítások sorián belső átcsoportosításokra tesz javaslatot az Előteqesztő,
melynek jelentősebb része az általános tartalékból történő felhaszrálás 235,685 E Ft
összegben. Az általaílos tartalék többletbevételekből történő növelése 148.368 E Ft,
ezért az összevont értél<rívéltozás 87.317 E Ft csökkenés.

A

céltartalékváltozásáú. az intézményvezetők jutalmazása címen történő 10.205 E Ft
felhaszrrilása (csökkenés), illetve az önkormányzatt étkezesi fejlesztése páIyázati
trámogatás 40.000 E Ft (növekedés) összege jelenti.

A fentiek a|apjénazaltalános tartalék 213.086 E Ft, acéltartalék 100.000 E Ft-bankeriil
meghatároásra.

VI.

Vu.

A javasolt előirányzatmódosíásokkal érintett bevételek és kiadások címeit és összegeit
tótelesen és részletesen azElőterjesztés, valamint a kapcsolódó melléklet mutatja be.

A

módosítás következtében a költségvetés egyenlege nem változott, a hiany
kompenzálása továbbra is belső finanszírozassal a maradvány igénybevételével

történik. Az átcsoportosítás követkeáében a működési költségvetés hianyának 66.271
E Ft-os csökkenése felhalmozási kciltségvetésihianyt növelő tételkéntjelenik meg.

Vm.

Az

előbányzat módositÁs a költségvetési rendelettel összehasonlítható mődon, az
érvénybenlévő j ogszabályi előírásoknak megfelelően késziilt.

A könywizsgáló a fentiekben
Főváros

IX. kerület

rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest

Ferencváros Önkormányzatának

a jelenlegi

költségvetési
rendeletmódosítási tervezetétjogszabályszerűnek ítéli,és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2019. december 04.

Tisztelettel:

Cl,^aU
Flender Eva

kamarai tag könylwizsgáló
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