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FüGGETLEN xöNrrvwzscÁLóI JELENrns

a Budapest Főváros IX. Kerütet Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testülete részére

a Budapest X'őváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat201,6. évi költségvetéséről
szóló rendeletterveze t v izsgálatár ől

Elvégezttik a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatz}tí.január 18-i
keltezéssel, a Képviselő-testület 2016. januar 28-i ülésére előterjesáett költségvetési
rendelettervezetének vizsgálatát amelyben a bevételek és kiadások tewezett összege
egtezően |4 11,6 469 E Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 13 516 469 E Ft, a
köttségvetési kiadási főösszeg 14 068 469 E Ft, 600 000 E Ft íinanszírozási jellegű bevétel
ós 48 000 E T't finanszírozási jellegű kiadás mellett, a köItségvetési hiány 552 000 E Ft. A
rendelet a költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési
maradványának igénybevételét határo zza meg.

A költségvetés előkészítése a jegyző, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének
feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testtilet hatáskörébe
íwtozík.

A könywizsgélat feladata a költségvetési rendelettewezetvéleményezésére terjed ki.

A könywizsgálatot a magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok alapján, valamint a
költségvetési rendelettewezet összeállításara vonatkoző jogszabályi előírásokra figyelemmel
hajtottuk végre. Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell
győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal
ellentétes rendelkezéseket, kiadasi és bevételi e|őirányzatai biztosítjak-e a költségvetés
egyensúlyát. A könywizsgéú,at magáhan foglalta a tewezett eIőírányzatokat megalapoző
számítások vízsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásiának értékelését.
Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyr,wizsgálói véleményiink
kialakításához.

Könywia gdlói v élemény :

Véleményünk szerint a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvúros Önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeleűervezetének előterjesztése a vonatkozó előírósoknak mcgfelelően
történ| tartalma összhangban vün a jogszabályi követelményekkel Nem julott a
tudomásunkra olyan lényeges ínformúció, amely a bevételi és ki&dási előirúnyzatok
megalap ozoűs dgút érinten é.

A könywiz"sgúlat megítélése szerint a rendeletterv lkotdsra

Budapest, 2016,január20. Ő^dU a
Flender Eva

kamarai tag könywizsgálő (006535)
EFENDER Számviteli, Ta nács;r r,
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Kiegészítés a Független könywizsgálói jelentéshez

Előzmények

A könywizsgálő a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvaros Önkormányzattal megkötött,
érvényes szerződésében meghatározot könywizsgálói feladatai keretében vizsgálta meg a
20 I 6. évi költségvetési rendeletterv ezetet.

A vizsgálathoz sziikséges dokumentumokat és kimutatásokat, valamint információkat a
Pol gármesteri Hivatal dolgozói biáosítottták.

A vizsgálat az adatok valódiságrára, a jogszabályi előírások betartására, a pénzügyi helyzet
vizsgáIatáraterjedtki,melyekatervszámokmegalapozottságátigazolják.

A könywizsgáIatot a magyaí Nemzeti Könywizsgálati Standardok alapján végeztiik el, a
következő j ogszabályok hatályos rendelkezéseinek fi gyelembe vételével:

{ 20II. évi CXCV. törvény a, ÁIla^h*tartásról (a továbbiakban Áht.;,
,/ Magyarország Alaptörvénye 32. ciVk (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdés,
/ Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény (a

továbbiakban Költségvetési törvény),
20IL évi CXCIV. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásaról
zaII. évi CLX)OilX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól (a
továbbiakban Mötv.),
A nemzeti vagyonról szőIő 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban Vagyontörvény)
368/20II. (XII. 31.) Kr. az ÁilamhriztartasrOl szóló törvény végrehajtásaról
(továbbiakban Ávr.),
4l20I3. (I. 1 1.) Kr. az ÁIlamhánartás számviteléről (a továbbiakban Áhsz.),
és a 35312011. (XII. 30.) Kr. az Adósságot keletkeztető ügyletekhez töríénő
ho zzáj arulás ré szl ete s szab ály air őI.

Joeszabálvi előírások

A költségvetés tartalmi és formai elemeire vonatkozó jogszabályi előírások az Aht.4 §,4/A §,
5_6 §,6/C §, 23-24 §,29lA §,34 § Q)bekezdés és a 102 § (3) bekezdés, továbbá az Avr.27-
28 §_ban, illetve az Mötv. 68 § (4) bekezdésében és a 111-116 §-ban taláIhatők, melyek
mellett az ágazati jogszabályokban foglaltak is irányadók.
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könwvizsgálói véleménv

A jogszabátyi előírások és a magyff Nemzeti KönywizsgáIati Standardok szerint
lefolytatott könywizsg áIat alaplánvéleményiink szerint a Budapest Fővriros IX. Kerület
Ferencváros Önkormanyzat 201,6. évi költségvetési rendelettervezetének tartalma
össáangban van a jelenleg hatályos jogszabályi követelményekkel,

A Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a Polgármester azÁnt. Z+. §
(3) bekezdésében foglalt határidőn belül benyújtotta aképviselő-testiiletnek.

A Jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel
egyeztette,annakeredményétírásbanrögzítette.

A2016. évi költségvetési rendelettervezet apénzigyi kondíciókon kívül, meghatározza
a költségvetós végrehajtásának követelményeit, a gazdálkodási j ogköröket, illetve
az egyéb kötelezettsógeket. A rendelettewezethez kapcsolódó előterjesztés pedig
részletesen bemutatja a kialakult költségvetési mutatószámokat befolyásoló tényezőket.

A 2016. évi költségvetési rendelettervezet mellékletei - szerkezetiiket tekintve -

megfelelnek a j ogszab alyi elők ásoknak.

A költségvetés tervezett főösszege 14 116 469 E Ft, melyen belül a költségvetési
bevételek összege 13 516 469 E Ft, a költségvetési kiadások összege pedig 14 068 469
E Ft.

A költségvetós egr.enlege 552 000 E Ft hiány, melynek finanszírozása az előző évek
költségvetési maradványának igénybevételével (belső finanszírozás) történik,
felhalmozási célra.

Mivel a működési költségvetés többlettel (807 04Z E Ft) tervezett, a költségvetés
tervezete eleget tesz az Mötv. 111. § (4) bekezdésében, valamint az 1lht.23, § (4)
bekezdésében foglalt előírásoknak, mely szerint a ,,költségvetési rendeletben működési
hiány nem tervezhető".

A tervezett általános tartalék összege 1 1 1 660 E Ft, a céltartalék összege 21 183 E Ft.

Az önkorményzat működésének és ágazati feladatainak támogatása címen
l 424153 E Ft illeti meg a központi költségvetésbőI. A közhatalmi bevételek tewezett
előirányzata 7 87 8 240 E Ft, a működési bevétel tewezett előiányzata 2 395 506 E Ft.

A felhalmozási célú üimogatasok bevétele 531 070 E Ft, melyből 50 000 E Ft, Európai
Uniós pály éz;atokbőL száttmazó forrás.
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Ingatlan értékesítés bevétele címen 1 255 000 E Ft atewezett összeg, melyet korábbi
képviselő-testiileti hatfuozatok illetve az Előteqesáésben tészletezett információk
tétmasztanakaIá.

A források felbasznélása a működés terén 10 890 857 E Ft, aberuhéaási kiadások terén
559 254 E Ft, a felújítási kiadások vonatkozasában I 680 073 E Ft összegben tervezett.

A tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly biztosított, amennyiben év
közben a teljesíthetőség bármilyen (külső, vagy belső) okból változik, úgy költségvetési
rendeletmódosítást sztikséges végrehajtani,

A könywizsgálő a fentiekben megfogalmazottakat figyelembe véve, a könywizsgálói
véIeményben részletezettek szerint a költségvetési rendelettervezetet rendeletalkotásra
alkalmasnak ítéü.

Budapest, 2016.január 1 5.
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Flender líva
kamarai tag könywizsgáló (006535)
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