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xötgwvrzs GÁL óI vELEMENy
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Ónkormányzata Képviselő-testületének

6/2016. (II 23.) az Önkormónyzat 20I6. évi költségvetéséről szóló rendeletének
módosításához

Az EFENDER Számvitelin Tanácsadó és Könywizsgáló Bt. - annak természetes személy
könywizsgálója, Flender Éva - 2016. december 5-én a fenti tárgyú anyagot véleményezés
céljából megkapta.

Az előirényzat módosítást meghat ároző jogszabályok:

o 2011. évi CXCV. törvény azáIlanhánafiásról34. § 35. §
c 368l2aI1 . (XII. 3 1.) Korm. rendelet az állarrtháatartásról szóló törvény végrehaj tásáről

42.§-44.§
o 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet azáIlanűáztartás számviteléről

A Polgármesteri Hivatal munkatársai az ellenőrzéshez sziikséges dokumenfumokat
rendelkezésre bocsátották, és sziikséges információkat megadták.

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magrar Nemzeti Könywízsgálati
Standardokkal össáangban ellenőriáe az Önkormanyzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tewezetét, mely alapjan az alábbiakat állapítja meg:

I. Az Önkorményzat 2016. évi költségvetéséről szőlő 612016. (II. 23.) önkormányzati
rendeletének az éw ényes előirányzatokról történő, harmadik módosítására kerül sor.

III, A költségvetési foösszeg összességében 431 183 E Ft-tal trő, melynek
eredményeképpen az érvényes főösszeg 17 856 037 E Ft-ban került meghatéxozásra,
az alábbiakban részl etezettek szerint :

./ költségvetési bevételek főösszege: t4 324 573 E Ft,
{ finanszírozási bevételek intézményfinanszítozás nélküli főösszege:

3 531464EFt,
,/ költségvetési kiadások főösszege: 17 761785 E Ft,
,/ ftnanszítozási kiadások-ilttézményíinanszírozás nélkiili- főösszege: 94 252E

Ft.
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Az Előterjesztő a működési költségvetési bevételek 637 364 E Ft növeléséte, a
felhalmozási költségvetési bevételek 206 181 E Ft összevont értélai csökkentésére tesz
javaslatot. A foösszeg váItozásémak frőbb tételei:

,/ állambáztaráson belüli pétueszköz átvételek összege (központi támogatás)
28 794EFt,

r' köáatalmi bevételek 11247 EFt,
./ működési bevételek 598 123 E Ft,
{ működési célú átvett pénzeszközök - 800 E Ft,
./ felhalmozási bevételek összege -206181 E Ft,

A f<íösszeg változásához kapcsolódóan a kiadási és bevételi tételek alakulását az
Előterjesáés melléklete tételesen bemutatja. A főösszeg váItozása mellett a kiadások
körében belső átcsoportosítás is történik, melynek tételeit szintén az említett melléklet
foglalja magában.

A tartalékokpoziűv változása az áItalénos tartalék 29S 701E Ft, a céltarialék I97 586
E Ft összegű növekedését foglalja magában. A változrások követkeúében az álta\ános
tartalék 370 069 E Ft, a céltartalék l97 586 E Ft-ra módosult.

A költségvetés egyensúlyát az Önkormányzat belső ftnanszírozási forrással
(maradvány) biztositla, megfelelve ezzel az Mötv. 111. § (4) bekezdésében, illefue az
Áht. zg. § (4) bekezdésében foglaltaknak.

VII. Az előtrányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az
érvényben lévő j ogszabályi előírásoknak megfelelően készült.

A könywizsgáló a fentiekben rögzitettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzatának a jelentegi költségvetési
rendeletmódosítási tervezetét jogszabályszerűnek ítéli, és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 201,6. december 7.
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Tisáelettel,
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