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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSCÁI-ÓI JELENTES

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testíilete részére

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatl. fordulóra beterjesztett
2019. évi költséryetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztem a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat, a Képviselő-
testület 2018. január 25-i ülésére előterjesáett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát,
amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egrezően 18.732.747 E Ft, ezen belül
a költségvetési bevételi főösszeg 16.282.078 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg
18.684.747 E Ft, 2.450.669 E B't íinanszirozásijeltegű bevétel és 48.000 E Ft finanszírozási
jellegű kiadás mellettn a költségvetésí hiány 2.402.669 E Ft. A rendelet a költségvetési
hiány belső íinanszírozására az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét
határorzameg.

A költségvetés előkészítése a jegyző, előterjesáése az Ónkormanyzat polgármesterének
feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testiilet hatáskörébe
tartozk.

A könywizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könywizsgálatot a magyaí Nemzeti Könywizsgárlati Standardok alapján, valamint a
költségvetési rendelettervezet összeállításiára vonatkoző jogszabályi előírásokra íigyelemmel
hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése sorárr meg kell
győződnöm aról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal
ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés
egyensúlyát. A könywizsgálat magában foglalta a tervezett előírányzatokat megalapozó
számítrások vusgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését.
Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyujtott könywizsgálói véleményem
kialakításához.

Kö nyw izs g tíló í v élemény :

Véleményem szerint a Budapest Fővóros IX Kerület Ferencváros Ónkormónyzat 2019. évi
költsépetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően
történt, tartalmn összhangban van a jogszabályi követelményekkel Netn jutott a
tudomásomra olyan lényeges informicíó, amely a bevételí és kiadási előirúnyzatok
meg alap ozo tts úgőt éfintená
A könywiagólat megítélése szerint a '..r en d elet alkotás r a alk almas.

Budapest, 2019. január 24. /"tl;;;,,,r';ij,;_---z
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Kiegészítés a F'üggetlen könywizsgálói jelentéshez

Előzmények

A könywizsgáló a Budapest Fővaros IX. Kerúlet Ferencváros Önkormányzattal megkötött,

érvényes szeruődésében meghatarozott könywizsgálói feladatai keretében vízsgálámeg azI.
fordulóra beterjesáett 2019 " évi költségvetési rendelettervezetet".

A üzsgálathoz sztikséges dokumentumokat és kimutatásokat, valamint információkat a
Polgármesteri Hivatal dolgozói biáosítottak.

A vizsgálat az adatok valódiságrára, a jogszabályi előírások betartásira, a pénzügyi heIyzet
vizsgáIatátra terjedt ki, mely a tervszámok megalapozottságát igazolja.

A könywizsgéúatot a magyar Nemzeti Könywizsgalati Standardok alapján végeztem el, a
következő jogszabályok hatályos rendelkezéseinek fi gyelembe vételével :

,/ 20L1. évi CXCV. törvény az A|lanlrtrtartásról (a továbbiakban Áht.;,
./ Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdés,
,/ Magyarország 2at9. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a

továbbiakban Költségvetési törvény),
201l. évi CXCIV. törvény a Magyarország gazdasági stabilitrásáról,
20II. évi CLX)OilX. törvény a Magyarorczéry helyi önkormtinyzatairől (a

továbbiakban Mötv.),
20II. évi CXCVI. törvény aNemzeJi vagyonról (a továbbiakban Vagyontörvény),
3681201l. (XII. 31.) Kr. az Allamhááartásról szóló törvény végrehajtásáról
(továbbiakban Ávr.),
4l20t3. (I. 11.) Kr. az AItarnhaztartás számviteléről (a továbbiakban Áhsz.),
és a 35312011. 6II. 30.) Kr. az Adósságot keletkeáető ügyletekhez történő
hozzáj árulás ré szlete s szabályairó 1.

A költségvetés tartalmi és formai elemeire vonatkozó jogszabályi elöírások az lat.4 §, 4/A §,
5-6 §,6/C §, 23-24 §,29lA §,34 § Q)bekezdés és a 102 § (3) bekezdés, továbbá az Avr.24.
§,27-28 §-ban, illetve az Mötv. 68 § (4) bekezdésében és a 111-116 §-ban találhatók, melyek
mellett az ágazati jo gszabályokban fo glaltak is irányadók.

I. A könywizsgáIat alapját a 2019. január 30-i képviselő-testtileti ülésre előterjesáett
költségvetési rendelettervezet, az Előterjesáés, a kapcsolódó tervezési dokumentumok,
interjuk képeáék. A jogszabáIyí előírások és a magyar Nemzeti Könywizsgálatl
Standardok szerint lefolytatott könywizsgálat alapján megállapítható, hogy Budapest
Főviáros IX. Kerület Ferencváros Önkorményzat 2019. évi költségvetósi
rendelettervezetónek tartalma és formája össáangban van a jelenleg hatályos
j ogszabályi követelményekkel.



u.

il.

IV,

EFENDER Számviteli, Tanácsadó és KönywizsgáIó Bt.
CégJegyzékszám: 0 1 06 75 1999

1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

A költségvetési rendelettervezetet aPolgármestet az Átlt.Zq. § (3) bekezdésében foglalt

hatráridőn belül benyújtotta a képviselő-testtiletnek.
A költségvetési rendelettervezetet a kOltségvetési szervek vezetőivel egyeáetésre

kertilt, móty a 2019. évi költségvetési rendelettervezet 2. fordulÓjanak targya|ását

megelőzően kerül véglegesítésre.

A20l9. évi költségvetési rendelettervezet a pénzügyi kondíciókon kívül, meghatánozza

a költségvetés végrehajtásának követelményeit, a gazdálkodási jogköröket, illetve
az egyéb kötelezettségeket. A rendelettewezetlrcz kapcsolódó Előterjesztés Pedig
részlétesen bemutatja a kialakult költségvetési mutatószámokat befolyásoló tényezőket.

A 2aI9. évi koltségvetési rendelettervezet mellékletei
megfelelnek a jogszabályi előírasoknak.

szerkezetiiket tekintve

V. A 2019. évi 1. fordulóra beterjesztett költségvetési rendelettervezetben szereplő

bevételi és kiadási főösszeg 18.732.747 E Ft, melyen belül a költsógvetési bevételek

összege 16.282.078 E Ft, a költségvetési kiadások összege peűg 18.684.747 EFl.

A költségvetés eryen|ege2.402.669 E Ft hiány, az alábbiak szerint:

./ működési költségvetés egyenleg:
,/ felhalmozási költségvetési egyenleg:

246.586EFt
- 2.649.255 EFt

VI.

A költségvetes hirinyának finanszítozása u, előző év kötelezettségváilalással terhelt

maradványanak (belső ftnanszírozás) igénybevételével történik.

A fentiekben foglaltak alapjrán megállapítható, hogy a tervezés megfelel az Mötv. 111.

§ (4) bekezdésében, valamint az Aht.23. § (4) bekezdésében foglalt előírásoknak.

A tervezett általános tartalék összege Da.a77 E Ft, a céltartalék összege 508.000 E
Ft.

Költségvetési bevételek

,/ A központi költségvetési üímogatás összege 1.813.630 E Ft, mely az előző évi
eredeti előirányzathoz képest 112.115 E Ft növekedést tartalmaz, az
Előted esztésben részletezettek szerint.

,/ A köáatalmi bevételek tervezett eLőirányzata 9.397.412 E Ft. A tewszétm az
előző év eredeti előirányzaát összevont értéken 789.568 E Ft-tal haladja meg
(növekedés 852,863 E Ft, csökkenés 63.295 E F0. A növekedés 57 oÁ-át az
iparűzési adó jelenti. Ezet felül az építményadő, M idegenforgalmi adó,
valamint a parkolási bírság előirányzatának növekedése 363.475 E Ft, illetve a
telekadó, egyéb bírságok, és kerékbilincs levételének előirányzatának
csökkenése 63.295 E Ft. Az előitényzat változások megalapozottságát az

Előterjesztésben foglaltak mellett az Adóirod a tágékoztatása biztosítja.
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./ A működési bevétel tervezett előirányzata 2.923.036 E Ft (intézmények
336.554 E Ft, Polgármesteri Hivatal 30.220 E Ft, Önkormányzat2556262E
Ft), mely az e|őző évi eredeti költségvetésben szereplő előkányzatnél, - szintén
összevont értéken számolva -, 308.148 E Ft-tal magasabb. A működési
bevételek előirrányzatának alakulását az Előterjesáés részletesen bemutatja.

,/ A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzata2.148.000 E Ft összegben
került tervezésre.
Ezen belül:

o Támogatások állan.háilartáson belülről: 150.000 E Ft
o Ingatlanok értékesítése: 1.975.000 E Ft
o Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 23.000 E Ft

Azingatlanok értékesítése címen tervezett előirényzat amfu megkötött szerződésekben
foglaltak alapjén került meghatiirozásra.

A bevételek tervezése során figyelembevételre kerültek a jogszabályi váItozások, a
feladatellátásban varható módosulások, a 2018. évi teljesítési adatok, a szakirodák,
intézmények és egyéb gazdálkodó szervezek szémitásai, elemzései, indoklásai.

Költségvetési kiadások

,/ A működési kiadások tervezett előirényzata 13.887 .492 E Ft, mely az előző évi
eredeti előirényzatot 1.223.679 E Ft összeggel haladja meg. Ebből az
intézmények, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Közterület-Felügyelet
működési kiadásainak előítányzata 508.163 E Ft növekedést tarta|maz. A
kiadási előirélnyzatok alakulását a mellékletek megfeleló részletezettséggel, a
kifizetés címei szerint tarta|mazzák, melyet az Elóterjesztés szöveges indoklása
egészít ki.

,/ A felhalmozási kiadások előirámyzata 4.797.255 E Ft összegben került
meghatározásra, 1.110.165 E Ft-tal alacsonyabb összegben, mint az előző évi
azonos e|őirányzatok. A felújítások, beruházások tételes bemutatását a 4. és 5.
számú mellékl et tartalmazza.

A kiadások tervezése az önkorményzat kötelező és önként vállalt feladatainak
zavartalan ellátásáitoz szükséges költségek figyelembe véve történt, a szakirodák, az
intézmények és az egyéb gazdálkodő szervezetek támogaásával, figyelembe véve a
fonások biztosította lehetőségeket.

F inanszír oási művel etek

A működési finanszírozási bevételek és kiadások eIőitátyzatai tartalmazzák az
intézmények műkOdését biaosító támogatást 7.036.927 E Ft összegben, mely 458.018
E Ft-tal haladja megaze|őző évi tervezett előirányzatot.

Vru.
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Az átht:a;ődó kötelezettségek fedezetét biztosítja a 2.402.669 E Ft felhalmozási
ftnanszirazási fonas címen szereplő maradvány. Ugyancsak ezen a címen szerepel a
48.000 E Ft összegű hiteltörlesztés forrasa is. A maradvány igénybevétele összesen
2.450.669 EFr,

A tervszámok tekintetében a költségvetési eryensúlyao a likviditás folyamatosan biztosítoút.

A könywizsgáló a fentiekben megfogalmazottakra tekiníettel, a könywizsgálói
véleményben részletezettek szerint a költségvetési rendelettervezetet az I. fordulóban
tárryalásra alkalmasnak ítéli és kiíiiggesztésre javasolja.

Budapest, 2019. januar 24.

Tisztelettel:
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