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xöNwvIZSGÁLól vpr,EMENy
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének

6/20I7. €L 20,) az Ónkormányzat 2017. évi költséglletéséről szóló rendeletének
módosításához

Az EF'ENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt. - annak termószetes szemóly
könywizsgátőlarFlender Éva - 2017. december 5-én a fenti tárryú anyagot véleményezés
céljából megkapta.

Azelőirényzatmódosítastmeghatároző jogszabályok:

l 2011, évi CXCV. törvény azállanhánartásról34. § 35, §

l 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet az al|anhá*artásról szóló törvény végrehajtásáről
42.§-44.§

o 4l20I3. (I. 11.) Korm. rendelet azállanhá^artás szárnviteléről

A Polgármesteri Hivatal munkatarsai az ellenőrzéshez sziikséges dokumentumokat
rendelkezésre bocsátották, és sziikséges információkat megadták.

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Könywizsgá|ati
Standardokkal össáangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tewezetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

I. Az Önkormányzat2OL7. évi költségvetéséről szó|ő 612017. (II. 20.) önkormányzati
rendeletének az éwényes előirányzatohől történő, harmadík módosítására kerül sor,
egy fordulóban.

il. A költségvetési f<íösszeg összességében 11.703 E Ft-tal nő, melynek eredményeképpen
az éwényes ftíösszeg 22.528.625 E Ft-ban került megllatározásta, az alábbiakban
ré szletezettek szerint :

{ költségvetési bevételek ffiösszege: 15.693.379 EFt,
,/ finanszírozási bevételek intézményfinansztrozás nélküli foösszege:

6.835.246EFt,
,/ költségvetési kiadások főösszege: 20.435.02a E FL
{ ftnanszírozási kiadások - intézményfinanszírozás nélktili - főösszeg e: 2.093 .605

E Ft.
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Az előitényzat módosítási javaslat, a foösszeg növekedését, illetve belsó

átcsoportosításokat tartalmaz. A bevételi előirrányzatok összesített értékii változását a
központi tiámogatások2.gl} E Ft összegű csökkenése, valamint a saját források t4.6t3
E Ft összegű növekedése alakítja.

Az előiranyzat módosítás belső átcsoportosításokat is tartalmaz, melyek alakulását,
címeit és összegeit az Előterjesztéshez kapcsolódó szémszaki kimutaüís részletezi.

Az előtrányzat módosítás érinti az általénos tartalékot, melynek összevorrt váItozása
20.825 E Ft összegű csökkenés. A véútozások eredményeként az általénos tartalék

előirényzata 46.38l E Ft-ra módosul. A céltartalék felhasznrilására jelen módosításban
az Előterjesáő nem tesz javaslatot.

A rendeletmódosítási javaslat alapjan a költségvetés egyenlege nem változot{, továbbra
is 4.741.64t E Ft hiány. A költségvetés egyensúlyát az Önkormányzat belső
f,rnanszírozási forrással (maradvany) biáosítja.

VIII. Az előtrányzat módosítas a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az

érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően késziilt.

A könywizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a jelenlegi, költségvetési
rendeletmódosítási teruezetétjogszabályszerűnek ítéü, és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2017. december 08.
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