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FüG GETLEN KöI\ry\rvIZSGÁr-ór rBr,nNTES

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete részére
a2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Vélemény

Elvégeáem, Budapest Fővaros IX. kerület Ferencváros Önkorményzat (továbbiakban:

Önkormanyzat)2l}7 . évi költségvetésének végrehajtásaról szóló -2107. május 2-i keltezéssel

elóterjesztett -rendelettervezete (a tovabbiakban: zálrszámadási rendelettervezet) - amely
szerint a teljesített bevételek összege 23.248.48a E Ft, a teljesített kiadások összege
16.920.593 E Ft -, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli
információk) könywizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény (a továbbiakb an: számviteli törvény), valamint u, éúlanÁártafiás számviteléről szóló
412013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az állarlÁáztarás számviteléről szőIő

kormányrendelet)alapjénkerültekmegltatározásra,

Véleményem szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Onkormányzat 2017.
december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási
rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból
a Maryarország helyi önkormányzatairól szóló 2011, évi CLXXXIX. törvénynek és az
ál|amhántartásról szőlő2D|L évi CXCY. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel,
valamint az államhLáztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek
összeállításra és előterjesztésre, és ezért vélemónyem szerint a zárszámadási
rendeletterv ezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

KönywizsgáIatomat a Magyar Nemzeti Könywizsgéúati Standardokkal összhangban és a
könywizsgáIatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok
a|aplán hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leirását
jelentésem ,,A lönyvvizsgáló zárszámadási rendelettervezet könyvvizsgálatáért és

v é l e m é ny e z é s é ér t v al ó fe l e l ő s s é g e " szakasza tarálmazza,

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos
jogszabalyokban és a Magyar Könywizsgálói Kamaía ,,A könywizsgálói hivatás magatartás
(etikai) szabályairól és a fegyelmi eljarásáról szóló szabáIyzat"-fuaít,valamint az ezekben nem

rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai standardok Testiilete által kiadott

,,Könywizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek

azlgyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.
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Meggyőződésem, hogy az általarn megszetzett könywizsgalúi bizonyíték elegendő és

megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Eryéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelettervezetben, illetve annak előterjesztésében
foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is.

Budapest Fővaros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatvezetése (továbbiakban: ,,vezetés")
felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási
rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem ,,Vélemény" szakaszában
adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra
vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A
zárszémadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt
számviteli információk általam végzettkOnywizsgálatával kapcsolatbanazénfelelősségem az

egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a

zárszárnadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt
egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a

könywizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy hínik-e, hogy azok
lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapjrán arra a következtetésre
jutok, hogy azegyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem eztatényt
jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási
rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszétInadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi
önkormányzatabó| szőIő 2011 . évi CLX)O([X. törvénynek, valamint az ál|amhááarlásről szőlő
20II. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő
számviteli információknak a sztimviteli törvényben és az államhántarté§ számviteléről szóló
kormányrendeletben foglaltakkal össáangban történő elkészítésért és bemutaásáért, valamint
azolyanbelső kontrollokért, amelyeket avezetés szükségesnek tart úlhoz,hogy lehetővé váljon
az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszátmadási

rendelettervezet elkészítése.

A zánszámadási rendelettewezet elkészítése során az Önkorményzat vezetése felelős azért,

hogy felmérje az Önkormanyzatná| és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének
érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve

abeszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szewezeti és feladatváltozásol<ra -

, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatístínak elvén alapuló éves költségvetési

beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a

valIalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő

rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásanak ellentmondő tényező,
körülmény nem áll fenn.
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Az írányítással megbízott személyek felelősek az Önkorményzat pénzngyí beszámolási
folyamatának felügyeletéért,

A könywizsgáló zárszámadási rendelettervezet könlwizsgá|atáért és véleményezéséért
való felelőssége

A könywizsgáIat során célom kellő bizonyosságot szerezri arról, hogy a zárszámadási
rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akfu csalásból, akár

hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapjan a véleményemet

tartaImaző fiiggetlen könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal

összhangban elvégzett könywizsgálat mindig feltrárja az egyébként Letező lényeges hibás

allítást. A hibás állítasok eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minósülnek, ha

ésszeni lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatjak a

felhasználók adott zérszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján

me ghozott gazdaságl, döntéseit,

A Magyar Nemzeti Könywizsgítati Standafdok szerinti könywizsgálat egésze során szakmai

megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti KönywizsgáLatí Starrdardokkal összhangban elvégzésre keriilő
könywizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust
tartok ferrn a könylwizsgáLat egésze során. Emellett:

o Azonosítom és felmérem a zárszétmadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli

információk akár csalásból, akár hibaból eredő lényeges hibás állításainak kockázaáit,
kialakítom és végrehajtom az ezen kockénatok kezelésére alkalmas könywizsgáIati
eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékot szetzek a

véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás áIlítas fel nem

tárásánakkockánatanagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső

kontroll felülírását.

o Megismerem a könyvvizsgálatszempontjából releváns belsó kontrollt annak érdekében,

hogy olyan könywizsgáIati eljárásokat tervezzekmeg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságara vonatkozóan
véleményt nyilvanítsak.

. Ertékelemazönkormanyzatnálés intézményeinél avezetés által alkalmazott számviteli
politika megfelelőségét és a vezetés altal készített számviteli becslések és kapcsolódó
közzétételek ésszenísé gét.

'"P*TSa
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Következtetést vonok le arró1, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli

információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsifur helyénvaló-
volt-e avezetéstészérőI avállalkozás (tevékenység) folytatásanak elvén alapuló éves

költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könywizsgálati
bizonyíték alapjan arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel

vagy feltételekkel kapcsolatbarr, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az

Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését

illetően, különös tekintettel a szewezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli

események, valamint a feltételek változásénak hatásait is. Amennyiben azt a

követkeáetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áII fenn, ftiggetlen

könywizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zfuszámadási

rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e
tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Követkeáetéseim a

ftiggetlen könywizsgálói jelentésem dátumáig megszetzett könywizsgálati
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az

Önkormányzatnál és intézményeinél avállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

Megvizsgálom a zérszálmadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat,

kiilönös tekintettel az Önkormanyzatnak a zárszálmadás keretében bemutatott

költségvetési mérlegére, pérues*özeinek változáséra. adósságáilomárryára,

vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással jaró döntések számszerűsített

haásura,a közvetett támogatásokra és az Önkormányzatfulajdonában álló szervezetek

működéséb őI származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

Az irányíással megbízott személyek tudomásénahozom - egyéb kérdések mellett - a
könywizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős

megál\apításait, beleérve az Önkormányzat áItal alkalmazott belső kontrollnak a

könywizsgálatom során általam azonosított jelentős hirányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 201 8. május 12.

Gaq'
Flender Eva
EFENDER Számviteli Tanácsadó

8,
Flender Eva

és Könywizsgáló Bt.
1146 Budapest, Thököly űt I70. 1,/6.

Nyilvantartasi szám: 00423 1

Költségvetési minősítés száma:

Nyilvantartási szám: 006535
tségvetési minősítósi sz.: KM 001725
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BUDAP§ST FŐvÁRoS Ix KERt]LET FERENcYÁRos öNxonuÁrwzar

2017 . nvr xÖlTsEGvETns vÉcnrHarrÁsÁnÓL sZÓLő
RENDELETTERYEZETHEZ ADOTT

FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓI JELENTESr{EZ

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Könywizsgálatí
Standardokkal össáangban megvizsgálta az Önkormányzat 2017. évi zátszámadási
rendelettervezetét, mely alapján kibocsátott jelentését azalábbiakkal egészíti ki:

l. A 2011. évi CXCV. törvény az át|Ianthártafiásról 91. §-ban foglaltak szerint a heiyi
önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkoző zérszémladási rendelet
tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjesái a képviselő-testület elé úgy,
hogy az a képviselő-testület eló terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb
a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszétmadási rendelet tervezetével egytitt a képviselő-testület részére tájékoztatásul
be kell nyújtani a kincstiár 68lA. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat
éve s költsé gvetési beszámolój ával kapcsolatosan elkészített j elentését.

A zárszérnadási rendelettervezet előterjesztése a vonatkoző hataridő betartásával
történt.

A Magyar Átlamkincstar a2017. évi beszámolóval kapcsolatos - az Áht. 68/A §-a
szerinti - ellenőrzést nem végezett, mely szerint ilyen jellegri jelentés nem készült.

2. A könywizsgráló elvégeáe a költségvetési beszámoló és a zárszétmadási
rendelettervezet egyezőségének vizsgálatat, mely alapjarl megállapítja, hogy a
költségvetési beszámoló, illetve a zárszétmadási rendelet-tervezet összhangja az
ál|amháztartás számviteléről szőlő 4l20I3. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint
biaosított.

3. A zérszámadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon
készült, magában foglalva a, Attat*lr*artásról szőlő2Ot1. évi CXCV. törvény 91. §
(2) bekezdésében előírt mérlegeket, kimutatásokat.

'1'""Tta
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4. A Zárszémadási rendelettervezetben szereplő adatok, valamint a 2017. évi
költségvetési összesített (konszolidált) beszámoló adatainak egyezősége biztosított.

Előirányzatok

5. A2an. év során eredetileg tewezett költségvetési előirányzat összességében 20 %-

kal nőtt, az alábbiak szerint:

Megnevezés

Eredeti
előinóryzat

EFt

Módosított
előiánylat

EFt
Yáltozás
EFt

Váltoás
o/o-?

Bevételelq kiadások

össresen 18 586 547 22275 985 3 689 438 20%

Műkjdési bevétel 12 3l7 077 12 4l9 323 102246 1%

Felhatnoási bevétel 2 566 470 2966056 399 586 16o/c

Fkm,szjrozási bevétel 3 703 000 6 890 606 31,87 606 86o/c

Műk<jdési kiaűsok 11 941 176 13 57l 446 1 570 270 13%

Felhaknoási kiad.ísok 4 551 767 6 615 574 2063 807 45o/c

Finanszíroási kiaűsol 2093 604 2 148965 55 361 3%

A finanszírozási bevételek előirényzatának emelkedése a legjelentősebb, mely
elsősorban az előző év(ek) maradványának költségvetésbe történő beemelését jelenti.

A kiadási előirányzatok tekintetében a fejlesztési kiadási e|őirányzatok növekedése a

legjelentősebb, mely alapvetően atárgyévitewezett felhalmozási bevételek mellett a

maradványt igénybevételét is tarta7maz.z,a.

Teljesítés

6. A 2017. évi gazdálkodás során a bevételek teljesítése 23.248.480 E Ft, a kiadások
teljesítése 16.920.593 E Ft, a következők szerint:

Megnevezes
Bevételek

EFt
kiadrások

EFt
Egyenleg

EFt
Mtíködési köhséevetés 13 3lI 737 II 293 345 201'83n
Felhahnoási köhséevetés 3 057 097 3 533 &4 - 476 547

költséwetés összesen I6 368 834 14 826 989 1 54l 845

F innszr ozás i műve letek 68,19 646 2093 604 4 786 042

Mindösszesen 23 248 480 16 920 593 6 327 887

A költségvetési egyenleg pozitív, mely szerint a tfugyévi bevételek fedezetet

biáosítottak az Önkorm ányzat feladate|láásához sziikséges kiadásokra.
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A finanszírozétsi bevételek 70 %o-a az előző év(ek)ben képződött maradvány
igénybevétele, melynek összege 4.835.246 E Ft. Az intézmények feladatellátását
6.097 .884 E Ft intézményfinanszítozás biáosította.

Az év során átmenetileg szabad pénzeszközök terhére áLLanilag garantált

értékpapírok (Kincstarjegyek) vasárlás4 illetve lejáratkori beváltása 2.000.000 E Ft
összegben történt.

Azárszártadáshozelkészült az ÖnkormányzatVaryonkimutatása, mely megfelel a

4l20I3. (I. 1l.) az áLlamhááartás számviteléről szóló kormányrendelet 30.§-ban
foglaltaknak. A könywizsgálat kiterjedt a vagyonkimutatásban szereplő
ingatlanvagyon számviteli nyilvrántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan
vagyonkataszteri nyilvántartásbarr szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke

egyezőségének vizsgálatfua. Eltétés az államhááartáson belülre átadott ingatLan, az

idegen tulajdonon végzett beruházás, illetve az ellhez kapcsolódó vagyoni értékú jog

esetén tapasztalható, mely megfelel a hatályos számviteli jogszabályi előírásoknak.

Az államhááartáson belülre (Tankerület) átadott ingatlanvagyon értékét az
Önkormtínyzat mérlege a jogszabályi előírásoknak megfelelően nem tartalmazza,
nyilvántartása a számvitel mérlegen kívüli tételei között történik.

A zárszénrtadási rendelettervezethez kapcsolódó előterjesztés részletes tájékoáatást
biztosít a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról, a feladatok elláüísáról, az

Önkormany zat és intézményei vagyonának alakulásráról.

A vonatkoző jogszabrályoknak megfelelően elkészült az Önkormányzat 2077. évi
maradvány elszámolása, mely a20I7. évi zárszámadási rendelettervezet része (l2 -
15. száműmelléklet). A maradvány összege 6.327.887 E Ft, melynek felosáásiára tett
javaslatokat az előzőekben bemutatott mellékletek tartalm azzák.

9.

Megnevezés
Katasáer

EFt
§ámvitel

EFt
Eltéres
E F,t

Forsalomképtelen 1687I7 4I9 168 7I9 4I9 _ 2000
Korbtozotüan forgalomké pe s 24 0I9 700 24 043 659 - 23959
üzletivasvon 29 263 l85 29263185
Áamna*artason beliihe

vagyonkezelésbe átadott

insathnok 9 529 347 9 529 347

összesen 231 529 651 231 555 610 25 959
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EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könlwvizsgáló Bt.
CégJegyzékszám: 01 06 75 1999

1146 Budapest, Thököly út l70. t. em.6.

A folyamatos auditálás során észrevételezett tételeket és eseményeket
helyesen kezelte, a végrehajtások során firyelembe vette
megállapításokato j avaslatokat.

az Önkormányzat
a könywizsgálói

VéIeményem szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Onkormányzat 2017.
december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkoző mellékelú zárszámadási
rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból
a Maryarország helyi önkormáayzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az
államháztartásról szőlő20lL éviCXCV. törvénynekmegfelelően, a számviteliúönénnyel,
valamint azá||amhántartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek
összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási
rendelette w ezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 201 8. május 12.

ClL ű
Flender Eva
EFENDER Számviteli Tanácsadó
és Könywizsgáló Bt.
1146 Budapest, Thököly űt fia. U6.
Nyilvantartiási sziám: 00423 1

Köitségvetési minősítés száma: 003033

---->'ű,^d,,^
Flender Éva

ű/

Nyilvrántarttísi szárn: 00653 5

Költségvetési minősítési sz.: KM 001725
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