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BUDAPEST FOVAROS IX. K E R U L E T FERENCVAROS
ONKORMANYZAT

2013. evi koltsegveteserol szolo
2/2013. (11.19.) onkormanyzati rendeletenek modositasarol

(I . fordulo)

Budapest Fovaros IX. keriilet Ferencvaros Onkormanyzat a 2013. evi koltsegveteserol
szolo 2/2013, (11.19.) szamu onkormanyzati rendeletenek modositasahoz kapcsolodo
dokumentaciqjat velemenyezes celjabol megkiildte a C. C. Audit Konyvvizsgalo
Kft., annak termeszetes ta&ja, dr. Szebelledi Istvan kamarai tag konyvvizsgalo
reszere.

A koltsegvetesi rendelet modositasara vonatkozoan kotelezo ervenyii jogszabalyi
eloirasok vonatkoznak, melyek az alabbiak:

* a/ Allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 34-35. §-aiban,
valamint

•̂  az Allamhaztartasrol szolo torveny vegrehajtasarol szolo 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-aiban talalhatok.

A torvenyessegi, szabalyszeriisegi szempontok alapjan elvegzett vizsgalat formai
es tartalnii eloirasok betartasara iranyult.

A helyi sajatossagoknak megfeleloen a rendelet modositasa ket forduloban
tortenik. A 2013. szeptember 23-an megkiildott rendeletmodositasi dokumentacio
az 1. fordulo, mellyel kapcsolatos konyvvizsgaloi velemeny az alabbiakban
olvashato:

> Az Onkormanyzat 2013. evi koltsegveteserol szolo 2/2013. (II . 19.)
onkormanyzati rendeletenek modositasara a Kepviselo-testulet 2013. oktober
3-ai ulesen keriil sor, melyben a bevetelek es kiadasok foosszege
158 391 E Ft-tal kerul csokkentesre.



A modositasok hatasara a bevetelek es kiadasok foosszege
17 917 671 E Ft-ban keriilt meghatarozasra.

> A miikodesi koltsegvetesi bevetelek 244 219 E Ft-tal novekednek a modositas
kovetkezteben, melynek legnagyobb reszet a kozponti koltsegvetesi
tamogatasok eloiranyzatanak emelkedese (121 736 E Ft) jelenti.

> Az eloiranyzatok negativ iranyu valtozasa legnagyobb mertekben az
Epuletenergetikai fejlesztesek KEOP-2012-5 Energetikai palyazathoz
kapcsolodik, melyen az Onkormanyzat nem nyert, igy a beveteli eloiranyzat
1 000 000 E Ft-tal, a kiadasi eloiranyzat 1 176 000 E Ft-tal keriil csokkentesre.

Az Eloterjeszto a felhalmozasi tamogatas Aht.-on beliilrol eloiranyzat
407 472 E Ft-os csokkentesere tesz javaslatot, amely az elozoekben emlitett
modositason tul, tartalmazza a Fovarosi Lakasfelujitasi Palyazathoz kapcsolodo
bevetelek 7000 1: Ft-os csokkeneset. va lamin l a ..Nehru-projekt" miatti
palyazati penzosszeg eloiranyzatositasat, 599 528 E Ft osszegben.

> A felhalmozasi koltsegvetesi bevetelek, a mar emlitett palyazatok miatti
modositasokon (-407 472 E Ft) tul, osszessegeben 4 862 E Ft-tal novekednek.
Ez utobbi novekedes tartalmazza az Allam altali adossagatvallalas
kovetkezteben kapott, 25 283 E Ft osszegii, egyszeri, vissza nem teritendo
tamogatast.

> Kiadasi oldalon a miikodesi koltsegvetesi kiadasok 180328 E Ft osszegii
eloiranyzat-novekedest tartalmaz az eloterjesztes, a miikodesi celu altalanos
tartalek 66 469 E Ft-os emelkedese mellett. A felhalmozasi koltsegvetesi
kiadasok 547116 E Ft-tal csokkennek , mig a felhalmozasi celtartalekok
579 £ Ft-tal novekednek a modositas soran.

> A fmanszirozasi kiadasok 141 928 E Ft-tal novekednek, melybol 24 886 E Ft a
mar emlitett adossagkonszolidacioval, valamint 117042 E Ft a 2013. evi
toketorleszto reszletek modositasaval fiigg ossze.

> Az Onkormanyzat 2/2013. (11.19) szamu onkormanyzati rendelet
modositasaban bekovetkezett valtozasok hatasara:

+ a bevetelek foosszege 17 917 671 E Ft-ban, ebbol
- a koltsegvetesi penzforgalmi beveielek osszege 15 738 766 E Ft-

ban,
- az elozo evi penzmaradvany igenybevetelenek osszege

1 758 905 E Ft-ban,
- a fmanszirozasi celu bevetelek osszege 420 000 E Ft-ban.

'A bevetelek tekinteteben emlitett pdlyazatok miatti modositasok termeszetesen a felhalmozasi kiadasi
eloiranyzatokat is erintettek.



-r a kiadasok foosszege 17 917 671 E Ft-ban, ebbol
- a koltsegvetesi kiadasok osszege 17 088 512 E Ft-ban,

- a finanszirozasi celii kiadasok osszege 829 159 E Ft-ban keriil
meghatarozasra.

A konyvvizsgalo a jelenlegi koltsegvetesi rendeletmodositasi tervezetet
megvizsgalta es osszessegeben megallapitja, hogy az a jogszabalyi eloirasoknak
megfelel, igy rendeletalkotasra alkalmasnak iteli.

Budapest, 2013. szeptember 26.

dr. Szcbelledi 1st1
'kamarai tag konyvyizsgalo


