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FüGGETLEN xöNywrzscÁLóI

JELENrns

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat

Képviselő-testiilete részére
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat I. fordulóra beterjesztett
. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

a Budapest Főváros
2017

Elvégeztüik a Budapest Főváros IX. Kerület F'erencváros Önkormányzat, a Képviselőtestület 2017. januar 26-i nléséteelőterjesáett költségvetési rendelettervezetének vízsgálatát,
amelyben a bevételek és kiadások tervezett összege egtezően 18 540 943E Ft, ezen belül a
költségvetési bevételi főösszeg 14 883 547 E F't, a költségvetési kiadási főösszeg
16 492 943 E Ft, 3 657 396 E F't finanszírozási jellegű bevétel és 2 048 000 E Ft
íinanszírozási jellegű kiadás mellett, a költségvetési hiány 1 609 396 E Ft. A rendelet a
költségvetési hiány belső íinanszírozására az előző évek költségvetési maradványának
igénybevételéthatáro 7jza meg.

A

költségvetés előkészítésea jegyző, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének
feladatkörébe, a költségvetési rendelettewezet elfogadása a Képviselő-testtilet hatáskörébe
tartozik-

A könywizsgálat feladata

a költségvetési rendelettervezet véleményezéséreterjed

ki.

A

könywizsgálatot a magyar Nemzeti KönywizsgáIati Standardok alapjén, valamint a
költségvetési rendelettervezet összeálIításara vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel
hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezésesorán meg kell

győződniink arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal
ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előfuányzatai biáosítják-e a költségvetés
egyensúlyát. A könywizsgáiat magában foglalta a tewezett előkényzatokat megalapozó
számítások izsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését.
Meggyőződésiink, hogy munkank megfelelő alapot nyújtott könywizsgálói véleményünk
kialakításához.

Könywiagálói

vélemény:

Véleményünk szefint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvdros Önkormdnyzat 2017. évi
költségvetési rendelettervezetének előtefieszíése a vonatkozó előírásoknak megfelelően
történt, tartalma összhangban van a jogszabdlyí követelményekkel Nem jutott a
tudomdsunkra olyan lényeges informdcű, arnely a bevételi és kiadásí előirónyzatok
me ga lap o zotts dg út érintené.

A könywiagdlat megítéléseszefint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.
Budapest, 2017.január
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Kiegészíté§a Független könywizsgálói

jelentéshez

Előzmények

A könywizsgá|ő

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvaros Önkormányzaltal megkötött,
érvényesszeruődésében meghatfuozotl könywizsgálói feladatai keretében vizsgálta meg a
2017 . évi költségvetési rendelettervezetet.

A

vizsgálathoz sztikséges dokumentumokat és kimutatásokat, valamint információkat a
Pol gármesteri Hivatal dolgozói biztosították.

A

vízsgálat az adatok valódiságrira, a jogszabályi előírások betartáséra, a pénzngyi helyzet
v izsgálatáta terj edt ki, melyek a tew számok me g alap o zoltságát i gazo § ak.

A költségvetési rendelettervezet targyalása két fordulóban történik.

A

könywizsgálatoí a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok alapján végezttik el, a
következő jogszabályok hatályos rendelkezéseinek figyelembe vételével:

./
{
./

20It. évi CXCV. törvény a, Áttarr*eaartásról (a továbbiakban Áht.),
Magyarország Alaptőrvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdés,
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szőlő 2015. évi C törvény (a
továbbiakban Költségvetési törvény),
20Il. évi CXCIV. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásáról
2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól (a
továbbiakban Mötv.),
A nemzeti vagyonról szőlő 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Vagyontörvény)
368120II. (XII. 31.) Kí. az Áltarrthanartasről szóló törvény végrehajtásáról
(továbbiakban Ávr.),
4l20t3 . (I. 1 1 .) I(c. az Atlarr,rhaztartás számviteléről (a továbbiakban Áhsz.),
és a 353l20II. (XII. 30.) Kr. az Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő
ho zzáj arulás ré szlete s szab ály ak ól.

Jogszabálvi előírások

A költségvetés tartalmi és formai elemeire vonatkozó jogszabályi előírások az Áat.4 §,4/A §,
5-6 §, 6/C §, 23-24 §, 29lA §, 34 § (2) bekezdés és a 102 § (3) bekezdés, továbbá az Ávr.2728 §-ban, illetve az Mötv. 68 § (4) bekezdésében és a 111-116 §-ban találhatók, melyek
mellett az ágazatí jo gszabályokban

fo

glaltak is iranyadók.
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könywizsgálói
I.

il.

véleménv

A könywizsgálat

alapját a2017.januar 26-i képviselő-testiileti ülésre előterjesáett
költségvetési rendeletteívezet, a kapcsolódő tervezési dokumentumok képezték. A
jogszabályi előírások és a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok szerint
lefolytatott könywizsgálatalapjánvéleményiink szerint a Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkorman y zat 2017 . évi köttségvetési rendelettervezetének tartalma és
formája összhangban van a jelenleg hatályos jogszabályi követelményekkel.

AköltségvetésirendelettervezetetaPolgármesteraz ÁUt.Z+.§(3)bekezdésébenfoglalt
hatráridőn belül benyuj totta a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeáetésre, és
írásban rögzítésre került.
III.

IV.

A20l7 . évi költségvetési rendelettervezet

a pénzügyi kondíciókon kívül, meghatározza
a költségvetés végrehajtásának követelményeit, a gazdálkodási jogköröket, illetve
az egyéb kötelezettségeket. A rendelettewezethez kapcsolódó előterjesztés pedig
részletesen bemutatja a kialakult költségvetési mutatószámokat befolyásoló tényezőket.

A

2017. évi költségvetési rendelettervezet mellékletei

megfelelnek

V,

a

jogszabályi előírásoknak.

-

szerkezetüket tekintve -

A

költségvetés tervezett főösszege 18 540 943 E Ft, melyen belül a költségvetési
bevételek összege 14 883 547 E Ft, a költségvetési kiadások összege pedig 16 492 943
E Ft.

A költségvetés eryenlege

1 609 396 E Ft hiány, melynek ftnanszírozásaaz előző évek

költségvetési maradványanak igénybevételével(belső ftnanszirozás) történik.

A költségvetés egyenlegét aműködési költségvetés pozitív egyenlege 375 90l E Ft-tal,
a felhalmozási költségvetési negatív egyenlege 1985 29'l E Ft-tal hatitroztameg.

A működési költségvetés pozitív egyenlege megfelel az Mötv. 111.
valamint az Aht.23. § (4) bekezdésébenfoglalt előírásoknak.

§ (4)

bekezdósében,

A tervezett általános tartalók összege 79 033 E Ft, a céltartalékösszege 2l9
VI.

597

EFl

Az önkorm ány zat műkö dé sének é s ágazati fe ladatain ak tétmo gaása címen
I 42l744 E Ft illeti meg aközponti költségvetésből, mely 3 L 265E Ft csökkenést jelent
a20|6. évi eredeti e|őbányzaloz viszonyítva.
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6.

bevételek tewezett előirányzata 8 2I9 98I E Ft, melynek
megalapozottságát az illetékes szakiroda szátmításai, illetve az iparűzési adó

A köáatalmi

tekintetében a Főviárosi Önkormanyzat áLtaI ajánlott tervszámok igazolják.
Az előirányzat meghatározása tarálmazza az építményadóés telekadó tekintetében
történt mértékváltozást, az elműlt időszaki teljesítési adatok hatását.
Az egyéb köáatalmi bevételek váItozását a rendelettervezethez kapcsolódó
előterjesztésbenmegfogalmazottakindokolják.

A

működési bevétel tervezett előirányzaía 2 665 352 Ft, mely tartalmazza a
szolgáltatások 1 482 560 E Ft, a közvetített szolgá|tatások234 343 E Ft, a kiszámléuott
általános forgalmi adő 726 657 E Ft, ellátási dijak I77 792E Ft, a kamatbevétel 20 000
E Ft, illetve az egyéb működési bevétel 24 000 E Ft összegét.

A

felhalmozási bevételek előirényzatínak tervezett összege 2 566 470

E Ft,

mely

magában foglalja aszerződésből eredő követeléseket, a részletfizetéssel eladott lakások

törlesáő részleteinek várható bevételeit, a Képviselő-testiilet előzetes döntése alapján
meghatározott ingatlan értékesítések
tervezett forrásait,

A

bevételek tervezése során figyelembe vételre kerültek a jogszabályi változások, a
feladatellátásban várható módosulások, a 2016. évi teljesítési adatok, a szakirodák,
intézmények és egyéb gazdálkodószervek számításai, elemzései, indoklásai.

VII. A

kiadások tervezése az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak
ellátásá'};roz sztikséges pénzugyi kondíciókra tekintettel történt, a szakirodák, az
intézmények és az egyéb gazdálkodő szervezetek tamogatásával, figyelembe véve a
források biaosította lehetőségeket, illetve az Képviselő-testület által megfogalmazott

prioritásokat.

Vn.

A

tervszámok tekintetében a költségvetési eryensúly belső forrás igénybevételével
biztosított, a gazdálkodás során likviditási gondok nem várhatók.

A

költségvetési rendeleítewezet összeállítása a jogszabályi előirásoknak megfelelően) az
önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátáséútoz kapcsolódó szolgáltatások,
támogatások, fejlesztések a Képviselő-testület éltal megjelölt prioritások figyelembe vételével
történt,

A könywizsgáló a

a véleményben
részletezettek szerint a költségvetési rendelettewezetet tárgyalásra alkalmasnak ítéliés a
határ ozati j avaslatban fo glaltakat elfo gadásra aj ánlj a.
fentiekben megfogalmazottaWa tekintettel,

Budapest, 2017. január 19.
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