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FüGGETLEN römrvwzscÁLóI

JELENTE s

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testíilete részére
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatl. fordulóra beterjesztett
2020. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeáem a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat, a Képviselő-

testület 2020.január 30-i ülésére előterjesáett költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát,
amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egrezően 18.256.504 E Ft, ezen belül
a költségvetési bevételi főösszeg 16.219,443 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg
18.208.504 E Ft, 2.037.061 E Ft finanszírozási jellegű bevétel és 48.000 E Ft finanszírozási
jellegű kiadás mellett, a költségvetési hiány 1.989.061 E Ft. A rendelet a költségvetési
hiány belső finanszírozásáta az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét

határozzame5

A

költségvetés elókészítésea jegyző, előterjesáése az Önkormanyzat polgármesterének
feladatkörébe, a költségvetési rendelettewezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe
tartozik.

A köny.,vizsgálat feladata

a költségvetési rendelettervezet véleményezéséreterjed

ki.

A könywizsgáIatot a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok alapján, valamint a
költségvetósi rendelettervezet összeállításara vonatkoző jogszabályi előínísokra figyelemmel
hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezésesorán meg kell
győződnőm arról, hogy az éves költségvetési rendelettewezet nem tartalmaz-e jogszabállyal
ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés
egyensúlyát. A könyvvizsgáIat magában foglalta a tervezett előhényzatokat megalapozó
számítások vizsgálatat, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését.
Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményem
kialakításához.
Könyw iu gdló i vélemény:
Véleményem szerint a Budapest Fővdros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendelettervezetének I. fordulóra történő előterjesztése a vonatkozó

előírdsoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van ajogszabdlyi követelményekkel.
a tudomdsomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kíadási
előirúnyzatok megalapozottsúgút érintené.
A könywiugálat megítéléseszerint a rendelettervezet túrglalúsraés kifüggesztésre alkalmas.

Nem jutott

Budapest, 2020. 01.22,
Flender Eva
kamarai tag könyvvizsgálő
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Kiegészíté§a F'üggetlen könywizsgálói

jelentéshez

Előzmények

A könywizsgáió

a Budapest Fővaros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzattal megkötött,
érvényesszerződésébenmeghaüározott könywizsgéúói feladatai keretében vizsgéltameg azL
fordulóra beterjesáett 202a. évi költségvetési rendelettervezetet.

A

vizsgálathoz sziikséges dokumentumokat és kimutaüísokat, valamint informáclőkat a
Polgármesteri Hivatal dolgozói biáosították.

A

vizsgálat az adatok valódiságára, a jogszabályi előírások betartására, a pénntgyi belyze,t
vízsgáIatáraterjedtki,melyatervszámokmegalapozottságátigazolja.

A

könywizsgáiatot a magyar Nemzeti KönywizsgáIati Standardok alapjrán végeáem el, a
j ogszabályok hatályos rendelkezéseinek fi gyelembevételével:

következő

,/
,/
./
,/
,/
,/
{
,/
,/

20II. évi CXCV. törvény az Áttar*aztartásról (a továbbiakban Áht.;,
Magyarország Alaptölrvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdés,
Magyarorság2}Z}. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi L)O(. törvény (a
továbbiakban Költségvetési törvény),
2011. évi CXCIV. törvény a Magyarország gazdasági stabilitiásáról,

2011. évi CL)OOilX. törvény a Magyarcrszág helyi önkormányzaákől (a
továbbiakban Mötv.),
20t1". évi CXCVI. törvény a Nemzeti vagyonról (a továbbiakban Vagyontörvény),
368/20ll. (Xn. 31.) Kr. az ÁilamtrrlztartasrOt szóló törvény végrehajüísaról
(tovabbiakban Ávr.),
4l20I3. (I. 11.) Ií.r'. az Xltat*aztartás számviteléről (a továbbiakban Áhsz.),
és a 353l20II. CXII. 30.) Kí. az Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
hozájáruIás ré szletes szabályairól.

A költségvetés tartalmi

és formai elemeire vonatkozó jogszabályi előírások az Lat.4 §,4/A §,
5-6 §, 6/C §, 23-24 §, 291A §, 34 § (1)-(2) bekezdés és a 102 § (3} bekezdés, továbbá az Ávr.

24. §,27-28 §-bano illetve az Mötv. 68 § (4) bekezdésében és a 111-116 §-ban taléihatők,
melyek mellett azágazati jogszabáLyokban foglaltak is irrányadók.

I. A

könywizsgélat alapját a 2020. janurár 30-i képviselő-testiileti ülésre előterjesztett
költségvetési rendelettervezet, az Előterjesztés, a kapcsolódó tervezési dokumentumok,
interjúk képenék. A jogszabalyi előtrások és a magyar Nemzeti KönylvizsgáIati
Standardok szerint lefolytatott könywizsgetat alapjan megállapítható, hogy Budapest
Fővráros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 2020. évi költségvetési
rendelettervezetének tartalrna és formája össáangban van a jelenleg hatalyos
j ogszabályi követelményekkel.
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II.

A költségvetési rendelettervezetet

a Polgárm ester

az Ánt.

Z+. § (3) bekezdésébenfoglalt

határidőn belül benyúj totta a képvi selő-te stületnek.
költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeáetésre
került, mely a 2020. évi költségvetési rendelettervezet 2. fordulójának íargyalását
megelőző en kerül véglegesítésre.

A

III.

pénzügyi kondíciókon kívül, meghatározza
illetve
az egyéb kötelezettségeket. A rendelettervezethez kapcsolódó Előterjesztés pedig
részletesen bemutatja a kialakult költségvetési mutatósztímokat befolyásoló tényezőket.

Iv,

A 2020. évi költségvetési rendelettervezet mellékletei - szerkezetüket és tartalmukat
tekintve - megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

V.

A2020. évi költségvetési rendelettervezet

a

a költségvetés végrehajtásának követelményeit, a gazdálkodási jogköröket,

A

2020.

évi 1.

fordulóra beterjesáett költségvetési rendelettervezetben szereplő
bevételi és kiadási főösszeg 18.256.504 E Ft, melyen belül a költségvetési bevételek
összege 16.219.443 E Ft, a költségvetési kiadások összege pedig 18.208.504 E Ft.

A költségvetés egyenlege 1.989.061 E Ft hiány, az alábbiak

,/
,/

működési költségvetés egyenleg:
felhalmozási költségvetési egyenleg:

szerint:

29I.439
- 2.280.500

EFt
E Ft

A

költségvetés hiányának finanszirozása az előző év kötelezettségvállalással terhelt
maradványának (belső ftnanszírozás) igénybevételéveltörténik.

A fentiekben foglaltak

alapján megállapítható, hogy a tervezés megfelel az Mötv.
(4)
valamint
az Áht.23. § (4) bekezdésébenfoglalt előírásoknak.
bekezdésében,
§

A tervezett általános tartalék összege 72.613 E Ft,
VI.

a

1 1 1.

céltartalékösszege 721.500 E Ft.

Költségvetési bevételek

./

A központi költségvetési támogatás összege L594.7|3 E Ft, mely az előző évi
eredeti e\őirányzathoz képest 2l8.9I1 E Ft csökkenést tartalmaz, az

Előterj eszté sben r észletezettek szerint.

,/ A köáatalmi

bevételek tervezett e|őirányzata 9.901 .621 E Ft. A tervszám az
előző év eredeti e|őirányzatát összevont értéken504.2I5 E Ft-tal haladja meg,
mely elsősorban az iparúzésiadó emelkedésének köszönhető, Az előírányzat
változások megalapozottságát az Előterjesztésben foglaltak mellett az Adóiroda
táj éko ztatás a b i áo s ítj a.
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,/ A

működési bevétel tewezett előirányzata 3.006.103 E Ft (intézmények
347.369 E Ft, Polgtírmesteri Hivatal 30.22a E Ft, Önkotmányzat2.628.514E
Ft), mely az előző évi eredeti költségvetésben szereplő 83.067 E Ft-tal
magasabb. A működési bevételek előll:ényzaténak alakulását az Előterjesztés
részletesen bemutatj a.

A működési költségvetési bevételek javasolt

előirémyzata összességében 14.502.443

E

Ft, mely 356.630 E Ft-tal haladjamegazelmúlt évben tewezetlet.

,/

A felhalmozási költségvetési bevételek e|őtányzaá 1.717.aüa E Ft összegben
keriilt tervezésre, mely az összevont értéketfigyelembe véve 851.000 Ft
csökkenést jelent az elmiilt évben tervezetthez képes. Ennek oka elsősorban az
tervadatainak csökkenése.
ingatlan értékesítések

A felhalmoási költségvetési bevételek címenként az alábbiak:

o
o
o

Támogatások áIlarnhártaításon belülről: 800.000 E Ft
894.000 E Ft
Ingatlanok é*ékesítése:
Felhalmozási célúáfrettpénzeszköz: 23.000 E Ft

Azíngatlartok énékesítésecímen tewezeíielőirényzatamér megkötött szerződésekben
foglaltak, valamint a szakiroda munkaanyagiaalapjénkertilt meghaározásra.

A

bevételek tervezése során figyelembevételre kertiltek a jogszabályi változások, a
feladatellátásban várltatő módosulások, a 2019. évi teljesítési adatok, a szakirodák,
intézményekésegyéb gazdálkodő szervezekszánnításu, elemzései, indoklásai.

VII.

Költségvetési kiadások

,/

A működési kiadások tewezett eIőkányzata 14.211,.004 E Ft, mely az előző évi
eredeti előirányzatot 568.735 E Ft összeggel haladja meg. Ebből az
intézrnények, a Polgiármesteri Hivatal, va]amint a Köáerület-Felügyelet
működési kiadásainak előírányzaá 239.372 E Ft növekedést tartalmaz. A
kiadási előirányzatok alakulását a mellékletek megfelelő résrfetezettséggel, a
kifizetés címei szerint tarta7mazzák, melyet azBlőteqesáés szöveges indoklása
egészítki.

{ A

felhalmozási kiadások előirányzata 3.997.50a E Ft összegben került
meghatározásra, 1.995.535 E Ft-tal alacsonyabb összegben, mint az előző évi
azonos előkányzatok. A felújítások,beruházások tételes bemutatását a 4. és 5.
számű me lléklet tartalmazza.

A

kiadások tervezése az önkorményzat kötelező és önkérrt válla]t feladatainak

zavartalan ellátísáúloz sztikséges költségek figyelembe véve történt, a szakirodák, az
intézmények és az egyéb gazdálkodó szervezetek ámogatásával, figyelembe véve a
forrasok biztosította lehetőségeket.
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VIII.

F

inanszir o zási művel etek

A működési finanszírozási bevétel és kiadás tekintetébenkizárőlag a felügyeleti szervi
támogatás szerepel a költségvetésben 7.416.434 E Ft összegben, mely a költségvetés
íőösszegére - ahalmoződás miatt - nincs hatással.

A

felhalmozási hiány (áthúzódó kötelezettségek) fedezetót biztosítja 1.989.061 E Ft
felhalmozasi finanszírozasi forrás címen szereplő mandvány. Ugyancsak ezen a címen
szerepel a 48.000 E Ft összegű hiteltörlesáés forrása is. A maradvány igénybevétele
összesen 2.037.06I E Ft.

A tervszámok tekintetében a költségvetési eryensúlya, a likviditás folyamatosan biztosított.

A könpwizsgáló a fent leírtakra tekintettel, a könlwízsgálói véleményben részletezettek
szerint a költségvetósi rendelettervezetet azl. fordulóban tárryalásra alkalmasnak ítéüés
kiíiiggesztésrej avasolj a.

Budapest, 2020.0L.22.
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