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Budapest Főváros IX. kerület Ferencvaros Önkormányzata Képviselő-testületének
6/20]6. QI. 23,) az Önkormónyzat 20l6. évi költségvetéséről szóló rendeletének

módosításához

Az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt. - annak természetes személy
könywizsgálója, Flender Éoa - 2017.január 18-án a fenti tárryú anyagot véleményezés
céljából megkapta.

Az előírányzat módosítást meghat éroző jogszabályok:

. 2011. évi CXCV. törvény azállamhéntartásról 34. § 35. §

o 36812011, (Xil. 3 1 .) Korm. rendelet az állanhártafiásról szóló törvény végrehaj tásáről
42.§_44.§

o 412013. (I. 11,) Korm. rendelet azallamhártafiás számviteléről

A Polgármesteri Hivatal munkatarsai az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat

rendelkezésre bocsátottrák, és sztikséges információkat megadták.

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzetí Könywizsgálati
Standardokkal össáangban ellenőriáe az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítasi tewezetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

I. Az Önkorményzat 2016. évi költségvetéséról szó|ő 612016. (II. 23.) önkormányzati
rendeletének az érvényes előirányzatokról történő, neglyedi§ egyben utolsó
módosítására kerül sor.

U. A költségvetési ftíösszeg összességében 76 221 E Ft-tal csökken, melynek
eredményeképpen az érvényes foösszeg 17 779 816 E Ft-ban került meghaténozásra,

az alábbiakban részlete zettek szerint:
{ költségvetési bevételek főösszege: 14 202 748 EFt,
,/ finanszírozási bevételek íntézmétyftnanszirozás nélkiili főösszege:

3 577 068 E Ft,
,/ költségvetési kiadások főösszege: 17 639 960 E Ft,
{ ftnanszítozási kiadások - intézményfinanszírazás nélküli- foösszege: 139 856

E Ft.

III. Az Előterjesztő a működési költségvetési bevételek 50 053 E Ft, a felhalmozási
költségvetési bevételek 71 772 E Ft összevont értélctí csökkentésére, illetve a
ftnanszírozási bevételek 45 604 E Ft (megelőlegezett állami normatíva) összegű
növelésére teszjavaslatot. A foösszeg változásának fobb tételei:
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működési célű állanhéztartáson belüli pétueszköz átvételek eLőfu ány zatának
növekedése: 13 209 E Ft
közhatalmi bevételek előfuinyzatínak csökkenése 4 888 E Ft
működési bevételek előkányzattinak csökkenése 5 8 37 4 E F t,

felhalmozási célú támogatások áh-n belülról eIőírányzatának csökkenése 68 392
EFt
felhalmozási célú áwett pénzeszközök előirrányzatínak csökkenése 3 380 E Ft
a megelőlegezett állami normatíva - mint ftnanszírozási bevételt növelő tétel -
előirényzatának növekedése 45 604 E Ft.

A bevételi előirányzat változásához kapcsolódóan a kiadások is rendezésre kerül az

alábbiak szerint:
{ működési költségvetési kiadások csökkenése 98 350 E Ft,
./ felhalmozási költségvetési kiadások csökkenése23 475 EFt,
,/ ftnanszitozási kiadások növekedése 45 604 E Ft.

A javasolt módosítás követkeáében a működési egyenleg 439 603 E Ft-ra változik.

A költségvetési főösszeg változásához kapcsolódóan a kiadási és bevételi tételek

alakulását külön részletezve, valamint a Képviselő-testiilet döntése alapján tewezett
módosításokat, az Előtedesztés melléklete tételesen mutatja be.

A főösszeg változása mellett, a kiemelt kiadási előirányzatok körében belső
átcsoportosításra is javaslatot tesz az Előterjesáő, amelynek tételeit szintén az említett
melléklet fo glalj a magában.

A módosítás, és átcsoportosítás követkeáében az általános tartalék váItozása

I32 I90 E Ft csökkenés. A módosítás a céltartalékok előirányzatáú. nem érinti. A
módosítás követkeáébenaz altalános tartalék 237 879 E Ft-ban kerül meghatétrozásra.

Az előirányzat módosítas a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az
érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült.

V.

u,

VII.

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

Budapest, 2017. január 19.

Tisztelettel, 8"*ttl
Flender Eva

kamarai tag könywizsgáló
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