EFENDE

EFENDER Számviteli, Tanácsadó

és Könywizsgálí Bt.
CégJegyzékszám: 01 06 7 5L999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

xöxwvr

zS

GÁLóI vEr-,Ennnrw

Budapest Főváros IX, kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2a17, QI. 20.) az Onkormányzat 2017. évi kaltséglletésérőlszóló rendeletének
módosítósához

Az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywlzsgálő Bt. - annak természetes szeméIy
könywizsgálója, Flender lÍva - 2017. április 28-án a fenti tárgyú anyagot vélemónyezés
céljából megkapta.

Az e|őkényzat módosíüíst megfuatározó
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ogszabályok:

2011. évi CXCV. törvény azállanűááartásról34.

§ 35. §

36812011. CXII. 31.) Korm. rendelet az allanhá^artásról szóló törvény végrehajtásáról

42.§_44.§

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az áIIanháztartás sámviteléről

Polgármesteri Hivatal munkatársai

az

ellenőrzéshez sziikséges dokumentumokat

rendelkezésre bocsátották, és sziikséges informrációkat megadtak.

hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könywizsgá|ati
Önkormrirryzat jelenlegi költségvetési
Standardokkal összhangban ellenőrizte
rendeletmódosításitewezetét,melyalapjánazalábbiakatállapítjameg:

A könywizsgáló

a

az

I. Az

Önkormányzat2017. évi költségvetéséről szőlő 612017. (il.20.) önkormányzati
rendeletének az érvényes előirányzatokról történő, első módosítására kerül sor.

il.

A

költségvetési f<íösszeg összességében 3.172.503 E Ft-tal nő, melynek
eredményeképpen az érvényesfióösszeg 21.759.050 E Ft-ban került meghatátozásra,
az alábbial<ban részl etezettek szerint :
,/ költségvetési bevételek főösszege: 14.923.804 E Ft,
{ finanszírozási bevételek intézményfinanszírozásnélküli főösszege:

{
,/

6.835.246EFt,

költségvetési kiadások főösszege: 19.665.446 E Ft,
ftnanszírozási kiadások* írttézményfinanszírozásnélküli - íöösszeg e: 2.093 .604
E Ft.
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III.

Az első rendeletmódosítás kiemelt tétele a 2aI6. évi - a Zárszámadási

IV.

A

V.

VI.

rendeletben

elfogadott - maradvány költségvetésbe történő beemelése jelenti 3.132.246 E Ft
összegben. Az Elóterjesztő aműködési költségvetési bevételek 40.257 E Ft növelésére
tesz javaslatot, a felhalmozási költségvetési bevételek változatlansága mellett. A
működési költségvetési kiadások váLtozása 1.731.890 E Ft növekedés, a felhalmozási
kiadások emelkedése 1.440.613 E Ft, a finanszítozási kiadások
(intézményftnanszítozásnélkül)előirémyzatnemváltozik.

főösszeg változásához kapcsolódóan a kiadási és bevételi tételek alakulását az
Előterjesztés melléklete tételesen bemutatja. A foösszeg változása mellett a kiadások
körében belső átcsoportosítás is történik, melynek tételeit szintén az emlitett melléklet
foglalja magában.

A tartalékok előiranyzatanak változása: az általános tartalék 116.634 E Ft, a céltartalék
1.111.010 E Ft összegű növekedését fogla§a magában. Aváltazások következtében az
általrános tartalék 194.287 E Ft, a céltartalékI.330.607 E Ft-ra módosult.

A

költségvetés egyensúlyát

az

Önkormányzat belső finanszírozasi forrással

(maradvány) biáosítja, megfelelve ezzel az Mötv.
Ánt.zz. § (4) bekezdésébenfoglaltaknak.
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1. § (4) bekezdésében, illetve az

VII. Az

előirányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasontítható mődon, az
érvénybenlévő j ogszabályi előírásoknak megfelelően készült.

A könywizsgáló a
Főváros

fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest

IX. kerület

Ferencváros Önkormányzatának

a

jelentegi költségvetési

rendeletmódosítási teruezetétjogszabályszerűnek ítéli,és elfogadásra ajántja.

Budapest, 2017. áptilis 29.
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