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JELENrns

a Budapest Főváros IX. Kefiilet Ferencváros Önkormányzat

Képviselő-te.stülete részére
a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormínyzat I. fordulóra beterjesztett
201 8. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeáem a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormőnyzato a Képviselőtestiilet 2Dl&.jarruar 25-i iiléséreelőterjesáett költségvetési rendelettervezetének vizsgáIatát,
amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege eryezően 19.45I".823 E Ft, ezen belül
a költségvetési bevételi főösszeg 15.271.355 E F't, a költségvetési kiadási főösszeg
17.403.823 E Ft, 4.180.468 E Ft finanszírozási jellegű bevétel és 2.048.000 E Ft
íinanszírozási jellegű kiadás mellett, a költsógvetési hiány 2.132.468 E T't. A rendelet a
költségvetési hiány belső finanszírozásáta az előző évek költségvetési maradványának
igénybevételéthatáro z]zil meg.

A

költségvetés előkészítésea jegyző, elóterjesztése az Önkormányzat polgármesterének
feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadasa a Képviselő-testiilet hatáskörébe
tartozik.

A könywizsgálat feladata

a költségvetési rendelettervezet véleményezéséreterjed

ki.

A

könywizsgőúatot a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok alapján, valamint a
költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkoző jogszabályi előírásolaa figyelemmel
hajtottam végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezésesonín meg kell
győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tafialmaz-e jogszabályal
ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítjak-e a költségvetés
egyensúlyát. A könywizsgáiat magában foglalta a tewezett előltényz,atokat megalapozó
számítasok vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásrának értékelését.
Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könywizsgálói véleményem
kialakításahoz.

Könywia

g dló

í vélemény :

Yéleményem szerint a Budapest Fővdros IX Kerület Ferencvóros Ónkormónyzat 2018. éví
kökségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírósoknak megfelelően
történt, tartalma össrhangban vűn a jogszobdlyi követelményekkel Nem juíoű a
tudomásomra olyan lényeges informdció, amely a bevételi és kiadósi előirónyzaíok
me g alap o zoűs óg út érintené.
A könjwvizsgúlat megítéléseszerint a rendelettervezet rendeletalkotúsra alkalmas.
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Budapest, 2018. januar 17.
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I§egészítésa Független könywizsgálói

jelentéshez

Előzmények

A könywizsgá!ő a Budapest

Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzattal megkötött,
érvényesszeruődésében meghatarozott könywizsgálói feladatai keretében vizsgáIta meg az I.
fordulóra beterjesáett 20 1 8. évi költségvetési rendelettervezetet.

A

vizsgálathoz sziikséges dokumentumokat és kimutatasokat, valamint információkat a
Polgármesteri Hivatal dolgozói biztosították.

A vizsgálat az

adatok valódiságara, a jogszabalyi előírások betartására, a pénzügyi helyzet
vizsgíl,atőta terjedt ki, mely a tervszámok megalapozottságát igazolja.

A

könywizsgá\atot a magyar Nemzeti Könywizsgalati Standardok alapjan végeúeme|, a
következő j ogszabflyok hatalyos rendelkezéseinek figyelembe vételével:

./
{
,/

zatl. évi CXCV. törvény az Alllamháztartásról (a továbbiakban Áht.;,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdés,
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a
továbbiakban Költségvetési törvény),
20II. évi CXCIV. törvény a Magyaroszág gazdasági stabiliáséről.,
20I|. évi CL)O(XIX. törvény Magyarország helyi önkormanyzatairól (a
továbbiakbarr Mötv.),
2011". évi CXCVI. törvény a Nemzeti vagyonról (a továbbiakban Vagyontörvény),
368/20II. (Xq. 31.) Kr. az AllamháztartásrőI szőlő törvény végrehajtásaról
(továbbiakban Avr.),
4l20I3. (I. 11.) Kr. az Áltat*azltartás sziámviteléről (a továbbiakban Áhsz.),
és a 35312011. (X[. 30.) Kr. az Adósságot keletkeáető ügyletekhez történő
hazzájfuilás részletes szabály ur őI.

a

A költségvetés tartalmi és formai elemeire vonatkozó jogszabályi előírások az Aat.4 §,4/A §,
5_6 §,6lC §, 23-24 §,29lA §,34 § (2) bekezdés ós a 102 § (3) bekezdés, továbbá az Avr.2728 §-ban, illetve az Mötv. 68 § (4) bekezdésében és a 111-116 §-ban találhatók, melyek
mellett az ágazatí jogszabályokban foglaltak is irányadók.

I.

A könywizsgáIat

alapját a 2018. januar 25-i képviselő-testiileti ülésre előterjesztett
költségvetési rendelettervezet, az Előterjesáés, a kapcsolódó tervezési dokumentumok,

interjúk képeáék.A jogszabályi előkások és a magyaí Nemzeti Könywizsgálatt
Standardok szerint lefolytatott könywizsgáIat alapján szerint a Budapest Fővaros IX.
Kerület Ferencváros Önkormányzat 20t8. évi költségvetési rendelettervezetének
tartalma és formája összhangban van a jelenleg hatályos jogszabályi követelményekkel.
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A költségvetési rendelettervezetet

a Polgrárm§ster az Ánt. Zq. § (3) bekezdésébenfoglalt
határidőn belül benffi totta a képviselő-testiiletnek.
A költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetésre
került, mely a 2018. évi költsógvetési rendelettervezet 2. fordulójanak érgyalásat
megelőzően kerül véglegesítésre.

A

2018. évi költségvetési rendelettervezet apénzngyi kondíciókon kívül, megbatátrozza
a költségvetés végrehajtásának követelményeit, a gazdhá|kodási jogköröket, illetve

az egyéb kötelezettségeket. A rendelettervezethez kapcsolódó Előterjesztés pedig

részletesen bemutatja a kialakult költségvetési mutatószámokat befolyásoló tényezőket.

IV.

A

2018. óvi költségvetési rendelettervezet mellékletei

megfelelnek

V.

A

2018.

aj

ogszabályi előírásoknak.

-

szerkezetüket tekintve -

évi 1.

fordulóra beterjesáett költségvetési rendelettervezetben szereplő
bevételi és kiadási főösszeg 19.451.823 E Ft, melyen belül a költségvetési bevételek
összege 15.271.355 E Ft, a költségvetési kiadasok összege pedig 17.403.823 EFt.

A köttségvetós eryenlege2.t32.468B Ft

./
,/

hirány, az alábbíak szerint:

működési költségvetés egyenleg:
felhalmozási költségvetési egyenleg:

412.555 E Ft
- 2.545.023 EFt

A költségvetés hiányának finanszfuazása az előző év kötelezettségvállalással terhelt
maradványanak (belső ftnanszítozás) igénybevételéveltörténik.
A fentiekben foglaltak

alapján megallapítható, hogy a tervezés megfelel az Mötv. 111.
(4)
bekezdésében,
valamint
az 1rUt,23. § (4) bekezdésébenfoglalt előírásoknak,
§

A tervezett általános tartalók összege 60.687 E Ft,

VL

a

céltartalékösszege 18.500 E Ft.

Költségvetési bevételek

,/

A központi költségvetési támogatás összege 1.657.777 E Ft, mely az e\őző évi
eredeti előirányzathoz képest 236.033 E Ft növekedést tar:talmaz, az

e sztésben r é szletezeítek szerint.
Megjeglzés: az Önkormányzat 20I8. évi löltségvetése az előző évihez (I14.787
E Ft) hasonlóan szolidarítási hozzájárulást tartalmaz 276.I38 E Ft összegben,
mely a nettó finanszírozás keretében kerül rendezésre.

Előterj

{

A köáatalmi bevételek tervezett előlrányzata 8.607.844 E Ft. A

tewszátm az
előző év eredeti előirányzatát összevont értéken387.863 E Ft-tal haladja meg.
Ezen összevont értékűnövekedést a helyi adó fonások szrámított emelkedése,
illetve a pótlékok, bírságok tervezett csökkenése alah,ttja.
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./ A működési

bevétel tervezett előirányzata 2.614.888 E Ft, mely az előző évi
eredeti költségvetésben szereplő előiranyzatnéll - szintén összevont értéken
tapasztalhatő akiszámláaott általános forgalmi adó címen, melyet az ingatlanok
értékesítésee|őírányzattervezettösszegebefolyasol.

,/ A

felhalmozási bevételek előirényzata 2.382.034

E Ft

összegben került

tervezésre.

Ezen belül:
o Támogatások áIlamhazrartásonbelülről: 739.034EFt
o Ingatlanok értékesítése:
1.385.000 E Ft
r Felhalmozási célúátvett pénzeszköz: 258.000 E Ft

A

bevételek tervezése során figyelembe vételre kerültek a jogszabályi változások, a
feladatellátásban varható módosulások, a 2017. évi teljesítésiadatok, a szakirodák,
intézmények és egyéb gazdálkodó szervezek szátmitásai, elemzései, indoklásai.

VII.

Költségvetési kiadások

./ A

működési kiadások tervezett előkényzata t2.476.766 E Ft, mely az e|őző
évben eredeti előirányzatot 535.590 E Ft összeggel haladja meg. A változásta
ható kiemelt elemek a minimálbér, a garantált illetmény, illetményalap
növekedése, a kapcsolódó járulék mértékénekcsökkenése, a feladatelléíáshoz
sztikséges dologi kiadások előirényzatának tervezett növelése.

/ A

felhalmozási kiadrások eLőirányzata 4.927.057
meghatarozásra, 375.290 E Ft-tal meghaladva

E Ft összegben került
az eIőző évi azonos

előtrényzatot. A felújítások, beruházások tételes bemutatását a 4. és 5. számú
melléklet tn:talmazza.

A

kiadások tervezése az önkorrnényzat kötelező és önként vrállalt feladatainak

ellátásé*toz sztikséges előfuányzatokra tekintettel történt, a szakirodák, az intézmények

és az egyéb gazdálkodó szervezetek támogatásával, figyelembe véve a források
biztosította lehető

VIII.

sé geket.

Finanszítozásimúveletek

A

működési finanszírozási bevételek és kiadások előiranyzatai tartalmazzék az
intézmények működését biztosító tlmogatast 6.587.909 E Ft összegben, mely 357.991,
E Ft-tal haladjamegazelőző évi tervezett előirányzatot, valaminl azátmenetileg szabad

pénzeszkőz lekötéséből, valamint lejriratkori bevételébőI származő előirányzatot 2.000.
000 E Ft összegben. Ezen felül a működési ftnanszrozási bevételként tervezésre kerül
50.000 E Ft összegben az árhúződó kötelezettségek teljesítésétbiáosító maradvány.
Ugyancsak áthuzódó kötelezettségek fedezetét biztosítjaa2.|30.468 E Ft felhalmozási
ftnalszírozási forrás címen szereplő maradvány. A felhalmozási finanszítozási kiadas
előtrányzata biáosítja a 48.000 E Ft hiteltörlesáés kötelezettség teljesítését.

=,:t}

EFENDER

S

zámviteli, Tanácsadó ós Könywi zsgáIő Bt.
CégJegyzékszám:0 1 06 75 1999
1146 Budapest, Thököly út t70.1. em. 6.

A

tervszámok tekintetében a költségvetésí eryensúlya, a lilrviditás folyamatosan
biztosított.

A

könywizsgáló a fentiekben megfogalmazottakra tekintettel, a könywizsgálói
véleménybenrészletezettek szerint a költségvetési rendelettewezetet tárryalásra
alkalmasnak ítéliés elfogadásra javasolja.

Budapest, 201

8.

janurár

1
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Tisztelettel:

Flender Eva
kamarai tag könywizsgáló,
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