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Budapest Fővóros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
6/20I8. (IL 20.) az Önkormányzat 2018. évi költséglletéséről szóló rendeletének

módosításához

Az EF'ENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywlzsgálő Bt. - annak természetes személy
könywizsgálója, Flender Ű)va-2ltg.január 22-én a fenti tőrgyű anyagot vóleményezés
céljából megkapta.

Aze|őbányzatmódosíástmeghatarozó jogszabályok:

o 2011. évi CXCV. törvény azallanháztartásról34. § 35. §

o 36812011. (XII. 31,) Korm. rendelet azzlLantháúafiasról szóló törvény végrehajtasáról
42.§-44.§

o 412013. (I. 11.) Korm. rendelet azal|anhánartás számviteléről

A Polgrármesteri Hivatal murrkatársai az ellenőrzéshez sztikséges dokumentumokat
rendelkezésre bocsátották, és sziikséges információkat megadtak.

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal össáangban ellenőrizte az Önkormrinyzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosításitervezetét,melyalapjánazalábbiakatallapítlameg:

I. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről sző|ő 612018. (II. 20.) önkormányzati
rendeletének az érvényes előirányzatokról történő, negredi§ eryben utolsó
módosítására kerül sor.

III. A költségvetési főösszeg összességében 224.185 E Ft-tat csökken, melynek
eredményeképpen 23.57 5.289 E Ft-ban került meghatérozásra.

n. Az utolsó rendeletmódosítás során felülvizsgálatra kerülnek a tervezett és teljesített
források és kiadások pénzügyi paramterei. Ezek lehetnek a bevótelek tulteljesítései,
vagy azok elmaradasai, kiadasi megtakadtások, vagy többletigények.
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IV. A működési bevételek alakulása összevont értéken, azalábbiak szerint változ7k:

Berrcteli cím
Változás tisszege

EFt
Működés i célú támoeatások államhánatáson belülről össresen 33 8l8
köáatalrni bevételek ös szes en -26225

Működési bevételek össresen 24 423

Műktilés i kölb égwtés i berctelek ráltozás a ös szes en 32016

Az allarlűéztartáson belülről szérmazó források tartalmazzék a központi, valarlint az

intézmények részére történő helyi támogatásokat.

A közhatalmi bevételek előirányzatáíLak csökkenése elsősorban az egyéb közhatalmi
bevételek (pótlékok, bírságok, kerékbilincs levétele, köXertilethasználati díj) körében
jelenik meg, a teljesítési adatok fiiggvényében.

A működési bevételek előirányzatátak összevont értékű növekedése a többletként

rea7izált,illetveatervezettőlelmaradóbevételekalapjánkerültmeghatátazásra.

A működési kiadások előirányzatának növekedése összességében 4.223 EFt, az alábbi
megoszlásban:

kiaüsi cím
Változás ibszege

EFt
Szerrrély i juttatás ok, és kapcs olódó járulékok -33178

Dolosi kiadások 88652
Ellátottak oéná eli iuttatás a 2777
Eevéb működési célú kiadások _54 028

Műk iiüs i költs ég\,€tés i ki adás ok változás a iis szes en 4223

A működési kiadások tartalmazzák a tartalékokat is, melyen belül az általános tartalék
84.389 E Ft összegű felhasználására, valamint 1.265 E Ft összegű emelésére tesz
javaslatot azBlőterjesáő. A céltartalék előirányzata nem változi! továbbra ís 453.762

E Ft.

A felhalmozásibevételek előirtányzatának javasolt csökkentése 298.985 E Ft azalábbiak
szerint:

Ber,eteli cím
Változtis ibszege

EFt
Felhalrrpás célú tárnogatások államháZartáson belülről -250 000

Felhalnnás bevételek -I48042

Felhalrrpás célú átvett p énzns zközök 9905,]

Felhal mozrós i költs ég\€tés i belételek vál tozás a iis s zes en _298 985

V.

VI.
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A felhalmozási bevételek előirényzatanak csökkenését legnagyobb mértékben a Bakáts
tér és környékének felújítrásához kapcsolódó Főviirosi Önkormányzati támogatás

elmaradasa, a felujítas megvalósításanak elhúzódása okozza. A tervezett ingatlan

értékesítésből várt forrás előirányzatának csökkenése 148.042 E Ft, mely magában
foglalja azt a 76.000 E Ft összeget mely Iakőház értékesítésből szétrmazó

részletfizetéshez kapcsolódik, se melynek realizálódása 2019. óvben varható.
Az egyéb felhalmozasi célú átrett pénzeszközök soron megielenő 99.520 E Ft
előtrányzat növekedés a parkolóhely megváltás többletbevételeként jelenik meg.

VII. A felhalmozási kiadások eíőirányzatának váItozása kapcsolódik a források
alakulása}ro z, mely et ré szleteibe n a 4 - 5 . számú melléklet taftalmaz.

kiadási cím
Változás iisszege

EFt
Beruháások 17 876
Felúiítások -2%686
Eev éb felhahnoás i kiadás ok 1 618

Fel hal mozás i k ölts éprctés i kiadís ok uíltozás a tb s zes en -271192

VIII. A fiőösszeg változása mellett a költségvetési rendeletmódosítási tervezet belső
átcsoportosításokat is tartalmaz azE|őteqesztés mellékleteként részletezettek szerint.

A finanszírozási bevételek és kiadások előfuányzata tekintetében az áIlamháztartáson

belüli megelőlegezések és annak visszaftzetése (42.784 E Ft), valamint azlntézmények
támogatása (947 E Ft) változik.

A javasolt előirényzatmódosításokkal érintett bevételek és kiadasok címeit és összegeit
tételesen és részletesen az Előterjesáéshez kapcsolódó melléklet mutatja be, alkalmasan
arra, hogy a tisztelt Képviselő-testiilet döntéseit ttímogassa.

)(I. Az előirényzat módosítas a költségvetési rendelettel összehasonlíthatő mődon, az
érvényben lévő jogszabrályi előírrásoknak megfelelően készült.

A könywizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a jelentegi költségvetési
rendeletmódosítási tewezetétjogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2019. januat 24.

Goe-Ct'
Flender Éva
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