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EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.

Cégjeg:yzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

KÖNYWIZSGÁLÓI VELEMnnY

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormártyzata Képviselő-testületének a 6/2016,
QL 23.) az Önkormónyzat 201ő, évi la;ltségvetésérőlszóló rendeletének módosításóhoz
(I. forduló)

Az EFENDER Sámviíelio Tanácsadó és Könywizsgálő BL - annak természetes személy
könywizsgálója, Flender Eva - }arc, június 6-án a fenti tárryú anyagot vóleményezés
cétjából megkapta.

Az előhányzat módosítást

o
o
o
A

meghatéltoző jogszabalyok:

20t1. évi CXCV. törvény azállamhánar&ísról34. § 35. §
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet azállanhaztartásról szóló törvény végrehajtasáról

42.§-44.§

4l20I3. (I. 11.) Korm. rendelet azállamhántartás számviteléről

Polgármesteri Hivatal munkatársai

az

ellenőrzéshez sziikséges dokumentumokat

rendelkezésre bocsátották, és sztikséges információkat biáosítottak.

hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könywizsgálatí
Standardokkal összhangban ellenőrizte
Önkormtínyzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosításitervezetét,melyalapjánazalábbiak,atállapítjameg:

A könyrvizsgáló

I.
il.

a

az

Az

Önkorményzat 2016. évi költségvetéséről szőIő 612016. (II. 23.) önkormanyzati
rendeletének az eredeti előiranyzatokról történő, első módosítására kerül sor, az
ÖnkormányzatnáIhelyben megszokott módon a II. fordulóban.

A könywizsgálő az I. fordulóban
2016. május 08-an

Könywizsgálói

előterjesztett e|őirínyzat módosításra vonatkozóan
véleményt adott, melyben foglaltakat azalábbiakJrral

egészítiki:

,/ Az

I. fordulóban a Képviselő-testület a beterjesáett költségvetési rendelet-

tervezetet elfogadta, kiftiggesáésével egyetértett. A rendelet-tervezetben a
főösszeg növekedése 3.015.187 E Ft volt, mellyel a költségvetési föösszeg
t7 "170.512 E Ft-ban került meghatározásra;

,/

Jelent rendelet-tewezettovábbi 235.652 E Ft előirányzat növekedéséttartalmaz,
mely alapjrin a ftíösszeg 17.406.164 E Ft-ra változik.
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IV.

EFENDER Számviteli, Tanácsadó

és Könywizsgáló Bt.
CégJegyzékszám: 01 06 75 1999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

Aváltozás 15 .57 6 E Ft központi támogatás növekedését, illetve 220.07 6 E Ft Képviselőtesttileti döntéseken atapuló előirányzat emelkedését tartalmazza. A költségvetési
rendelet-módosítas II. fordulójához kapcsolódó Előterjesaés (mozgastábla) megfelelő
részletezeitséggel mutatja be a kiegészitő vá|tozások tartalmát és pénzügyi kondícióit.

A költségvetési rendelet előiranyzatai
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következők szerint alakulnak:

költségvetési bevételek főösszege: 13.874.700 EFt,
ftnanszítozási bevételek - intézményíinanszírozásnélkiili - fiőösszege: 3.531 .464E
Ft
költségvetési kiadások főösszege: 17.311.9l3 E Ft,
ftnanszítozási kiadások - intézményfinanszírozásnélkíili- főösszege:94.25t

EFt.

A

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének egyensúlya belső (maradvány
igénybevétele) finansúrozással biztosított. A költségvetési működési egyenleg pozitív,
megfelelve ezze| az Mötv. l l. § (4) bekezdésébenfoglaltaknak.

A könywizsgálő a
Főváros

fentiekben rögzítettek és az elvégzett vingálatai alapján Budapest

IX. kerület

Ferencváros Önkormányzatának

a

jetenlegi költségvetési

rendeletmódosítási tewezetét úovábbra is jogszabályszerűnek ítéli,é§ elfogadásra ajánlja
a tisztelt Képviselő-testület számára.

Budapest, 20t6.június 7.
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Flender líva
kamarai tag könywizsgáló
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