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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2017.
(IL 20.) az Ónkormártyzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához
QL

Az EFENDER Számviteli, Tanácsadó
könywizsgá|őja,

o
A

és Könywízsgáló Bt.

-

annak természetes személy
Flender Eva - a fenti tárryú anyagot véleményezéscéljából megkapta.

Az előirányzat módosítást

o
c

forduló)

meghatározó jogszabályok:

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 34. § 35. §
36812011. (XIL 31.) Korm. rendelet az á]|amháztartásról szóló törvény végrehajtasárőI

42.§_44.§
4l20I3. (I. 1 l.) Korm. rendelet az áIlamhaztartás szélmviteléről

Polgármesteri Hivatal munkatársai

az

ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat

rendelkezésre bocsátották, és szükséges információkat biáosították.

A

könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti
Könywizsgálati Standardokkal összhangbarr ellenőrizte az Önkormanyzat jelenlegi
költségvetési rendeletmódosítási tewezetét, mely alapján az alabbiakaí állapnjameg:

I. Az

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szőIő 612017. (II. 20.) önkorményzati
rendeletének az érvényeselőirányzatokról történő, módosítására kerül sor, az
Önkormán yzatnál helyben megszokott módon a II. fordulóban.

il. A

könywizsgálő az I. fordulóban előterjesáett előirányzat módosításra vonatkozőart
2017. augusáus 31-én Könywizsgálói véleményt adott, melyben foglaltakat az
alábbiakkal egészítiki:

,/ Az l.

fordulóban a képviselő-testület a beterjesztett költségvetési rendelettervezetet elfogadta, kiftiggesztésévelegyetértett. A rendelet-tervezetben a
főösszeg növekedése 129.808 E Ft volt, mellyel a kOltségvetési foösszeg
22,267.192 E Ft-ban került meghatározásra;

{

Jelent rendelet-tervezet további 249.730

E Ft

előitányzat növekedését

tartalmaz, mely alapjan a főösszeg 22.5t6.922 E Ft-ra változik.
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A

előirányzat módosítási javaslat a költségvetési források és kapcsolódó
kiadások változrásaként 13.227 E Ft központi támogatás növekedését, illetve 233.644 E
Ft Képviselő-testiileti döntéseken alapuló előirányzat emelkedését tartalmazza. A két
fordulóban u, előírányzat változása összességében 379.538 E Ft növekedés. A
tartalékok összevont értéktialakulása 22.024 E Ft csökkenés.
módosítas a gazdálkodás folyamatéhan sztikségessé valő belső átcsoportosításokat
is magában foglal. Az előirányzatváltozásokat az előterjesztés, valamint a kapcsolódó
,,Mozgástábld', részletesen mutatja be.

v.

A költségvetési rendelet előirányzatai
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,/
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a

következők szerint alakulnak:

költségvetési bevételek foösszege: 15.681.676 E Ft,
ftnanszírozási bevételek - intézményfinanszitozás nélkiili - főösszege:

EFt

költségvetési kiadások foösszege: 20.423.317 E Ft,
flnanszírozási kiadások - intézményfinanszírozásnélküli
Ft.

-

6.835.246

fióösszege: 2.093.605

E

A

költségvetósi bevételek és kiadasok egyenlegének egyensúlya belső (maradvrány
igénybevétele) íinanszírozással biáosított.

A

a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest
jelenlegi költségvetési
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának
^
rendeletmódosítási tewezetét az első fordulóban beterjesztett módosítással eryütt
könywizsgá|ő

jogszabály§zerűnek ítéli,és elfogadásra ajánlja a tisztelt Képviselő-testület számára.

Budapest, 2017. szeptember 28.

Tisáelettel,
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