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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (II. 23.) az Önkormányzat 2016. évi k;ltségvetéséről szóló rendeletének
módo

s

ítás ához (I.

Az EFENDER Számviteli, Tanácsadó

for duló)

és Könywizsgáló

Bt.

- annak természetes személy
könywizsgá|őja, Flender Éva 2016. szeptember 7-én a fenti tárgyű anyagot
véleményezéscéljából megkapta.

Az előirányzat módosítást meghatfuoző jogszabályok:

o
o

2011. évi CXCV. törvény az áIlamháztartásról 34. § 35.
368120]1 1.

§

(XII. 31.) Korm. rendelet az éllanháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

42.§-44.§

o
A

412013. (I. 11.) Korm. rendelet

azállanhazrafiás számviteléről

Polgármesteri Hivatal munkatarsai

az

ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat

rendelkezésre bocsátották, és szükséges információkat megadták.

A könywizsgáló

a

hatályos jogszabályi előírásokkal és a Mag;rar Nemzeti Könywizsgálati

Standardokkal összhangban ellenőrizte
rende letmó do

I. Az

sítási tew ezetét, me ly alapj

rán

az

Önkormányzat jelenlegi költségvetési

az alábbiakat

ál

l

apítj a me

g

:

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szőIő 612016, (II. 23.) önkormányzatí

rendeleténekaz éwényeselőirányzatokról történő, második módosítására kerül sor, a
helyben szabályozott módon az I. fordulóban.

EFENDE

EFENDER Számviteli, Tanácsadó

és Könywizsgáló Bt.
Cógieg:yzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

II.

A

költségvetési foösszeg összességében

157 835 E Ft-tal nő,

eredményeképpen az éwényes főösszeg 17 563 999

az alábbiakb an részletezettek szerint

meghatétrozásra,

:

költségvetési bevételek főösszege:

ftnartszirozélsi

E Ft-ban került

melynek

14 032 535 E Ft,

bevételek intézményfinanszlrozás nélküli

flóösszege:

3 53I 464EFt,
költségvetési kiadások főösszege: 17 469

ftnanszítozási kiadások
94 25I

n.

Az

EFL

748EFt,

- intézményfinanszírozásnélküli -

Előterjesztő a működési költségvetési bevételek 42 563

költségvetési bevételek 115 272
fiöösszeg

,/

E Ft

főösszege:

E Ft, a felhalmozási

összevont értékúemeléséretesz javaslatot.

A

változásának föbb tételei :

állafiÁazrartáson belüli pétuesd<öz átvételek összege (központi támogatas)
48 279 E Ft (Fővarosi Önkorm ényzattőI) 22 36I E Ft,

r'
{
Iv.

fehalmozási bevételek összege 92 9Il

EFt,

egyéb működési bevételek összevont értékű- 5 716 E Ft.

A költségvetési bevételi többletekhez kapcsolódó kiadásokatazBlőteqesáés melléklete
tételesen mutatja be, melyen

A

belfl24

01 1

E Ft általanos tartalék képzéséreis sor kerül.

fiőösszeg váItozása mellett a kiadások körében belső átcsoportosítás

is

történik,

tételeit szintén az említett melléklet foglalja magában.

V.

A

tartalékok módosítasa az általénos tartalék 31 096

céltartalékok4 183

E Ft

E Ft-os növekedését, illetve

összegű felhaszrrálását tartalmazza.

A

a

változások

követkeáébenaz általános tartalék 92 992 E Ft, a céltartalék 9 428 E Ft-ra módosult.
VI.

Az

előirányzat mődosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az

érvénybenlévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült.

*,*t!
A

könywizsgáló

EFENDER Számviteli, Tanácsadó

és Könywizsgáló Bt.
Cégiegyzékszám: 01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

a

Budapest Főváros

fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján

IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a

jelenlegi

költségvetési rendeletmódosítási tervezetét jogszabáIyszerűnek ítéli,és elfogadásra

ajánlja.

Budapest, 2016. szeptember 8.

Gant,'
Flender Eva

kamarai tag könylvizsgáló
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