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Budap est Főu áro s IX. Ieerület Ferenc u őr o s Ort kor márt y zata, Képu is elő testületéneh, 4/ 2015. QI. 24.) az Onhormányza,t 2015. éui költséguetéséről
szóIó rendeletén eh módo sítősőhoz

Az EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt. - annak
természetes személy könywizsgálója, Flender E.ra - 2015. október
06-án a fenti tárgyú anyagot véleményezéscéljából rnegkapta.

A

könywízsgáIő a hatályos jogszabályi előírásokkall és a Magyar
Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban ellenőrizte az
Önkormá nyzat jelenlegi költsé gvetési rendeletmódosítási tervezetét, mely
alapján az alábbiakat á}Iapítja meg:

I. Az

Önkormányzat 2015. évi költségvetésérőL szőIő 4t2\t4 QI. 24.)
önkormányzati rendeletének az érvényeselőirányzatokróI történő,
második módosítására kerül sor, az Önkotmányzatnál helyben

megszokott módon a I. fordulóban.

IL A

költségvetési főösszeg összességében 51 514 E Ft-tal csökken,
melynek eredményeképpen az étvényes főösszeg 18 24ő ő6ő E Ft-ban
került me ghatá t ozást a, az alábbiakban tészlet ezettek szerint :

főtisszege: 2 833 820

E Ft,

főösszege: 61 529 E Ft.

kiemelten az ÁIamháztaúástőI szőIő 201l. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, az j+llamháztartásról
szóló törvény végrehajtásfuól szóIő 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-ai, valamínt az
A]lamháztartás számviteléróll szőlő 4l2OI3. (L 11.) Korm. rendelet releváns paragrafusai
2 azltányitószervi támogatásként folyósított összeg a bevételek tekintetében 5 883 237 E Ft
3
azirányitószervi támogatásként folyósított ös§zeg a kiadások tekintetében is 5 883 2S7 E Ft
r
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III.

EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
Cégiesyzékszám:01 06 751999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

A könywizsgáló

éútaljúniusban vizsgált rendelettervezet (a
költsésvetés első módosítása) után beépítésrekerült 300 000 E Ft
összegben felhalmazásí célúeurópai uniós páLyázathoz kapcsolódó

előfuányzat, melyhez a szükséges dokumentácíőt a könywizsgáló jelen
módosítás alkalmával megkapta, íry az érvényes(módosuló) és a
módosított előirány zatokat is igazolj a.

IV.

v.

köItségvetési bevételek összességében 105 667 E Ft-tal
emelkednek, a felhalmozási költségvetési bevéte}ek 157 181 E Ft-os
csökkenése mellett. A költségvetési bevételek csökkenése ennek
megfelelően összességében 51 514 E Ft. A fi.nanszítozási bevételek
csak az íntézményfinanszírozástekintetében módosulnak, mely a
főösszegre nincs hatással.

A működési

A

működési költségvetési kiadások növekedése összességében
37 84ő E Ft, a felhalmozásí költségvetési kiadások 89 359 E Ft-os
csökkenése mellett. A fi.nanszírozási kiadások szintén csak az
intézményfi,nanszítozás tekintetében válto znak.

u.

AzBlőterjesztés,,Államipénzeszkőzátvétellelkapcso}atoseIőfu ányzat,
módosítások", illetve,,Képviselő-testületi döntést igénylő előítányzat
módosítások" bontásban mutatja be a tervezett váLtoztatások főbb
tételeit, alkalmasan atta, hogy a módosítások forrásonként és a
kapcsolódó feladatonként kerüljenek bemutatásra.

EFEND

EFENDER Számviteli, Tanácsadó

és Könywizsgáló

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

A könywizsgálő

a fentiekben rögzitettek és az elvégzett vizsgálatai

alapján Budapest Fóváros DL

kerület

Ferencváros
Önkormányzatának a jelenlegi köttségvetési rendeletmódosítási
terv ezetét i ogszabályszerúnek ítéli,é s elfogadásra aj ánlj a.

Budapest, 2015. október 08.
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E.ra
kamarai tag könywizsgáló (006535)
EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló
igyvezető
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em.
Telefon: 06-20-343-3793
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