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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. QI.
l8.) az Onkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításához

Az EFENDER Számvitelio Tanácsadó és Könywizsgáló Bt. - annak természetes személy
könywizsgálója, Flender Eva - a fenti tárryú anyagot vélemónyezés cétjából megkapta.
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2011. évi CXCV. törvény azállamháztartástól34.
201,1.

;

§ 35. §

évi CXXVil. törvény a katasárófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról
36812011. (X[. 31 .) Korm. rendelet az államhánartásról szóló ttirvény végrehajtásáról

42.§-44.§
4l20I3. (I. 11.) Korm. rendelet azáIlamháúartás számviteléről.

Polgármesteri Hivatal munkatársai

az

ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat

rendelkezésre bocsátották, és a sziikséges információkat megadták,

hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könywizsgá|ati
Standardokkal össáangban ellenőriae az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rende l etmó do s ítási tew e zetél, mely al apj án az alábbiakat állapítj a meg :

A könywizsgáló

a

Az

Önkormrányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 412020. (II. 1S.) önkormányzati
rendeletének az érvényes előirányzatoktől történő, neryedik módosítására kerül sor.

1. Az e|őirinyzat módosítás magában foglalja az állani pénzeszkőzök

atvételével
kapcsolatos módosításokat, a bevételek teljesítéséhezkapcsolódó módosításokat, illetve
belső átcsoportosításokat.

2.

A rendelet-módosítás a főösszeg t .252.47I E Ft összegű növekedé sét tafialmazza, me|y
a működési költségvetési bevételek elóirányzaíát, a következők szerit módosítja:

,/

önkormányzati működési támogatások előirányzatának összevon értékű
változása29.800 E Ft növekedés,
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egyéb működési támogatások államhááartáson belülről előírényzat II7.027 E
Ft növekedés (ezen belül az EMMI által kiírt éspályázati úton elnyert 60.000 E
Ft arendelőintézetfelújítására és ugyancsak EMMI által kiírtpéiyázatonelnyert
támogatás 42,300 E Ft, mellyel a PinceszirÁér- bevétele emelkedett.)

működési bevételek e|őirányzatának összevont értékű36.693. E Ft csökkenés
(A csökkenést elsősorbarl az étkezési tédtésidíjak elmaradása befolyásolja.)

A felhalmozási bevételek előirányzaténak a fent említett páIyazati forrás 740.000 E Ft
növelését teszi lehetővé. További 1.500 E Ft-os eLőirányzat növelésre ad lehetőséget a
Pinceszínhán - szintén az elóbbiekben mrir említett - pályazati bevétele.

A

finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatának változása (irrányítószervi
támogatás nélkül) 400.837 E Ft, mely a nettó ftnanszítozás rendszerében meg|elenő
megelőlegezést és annak visszafizetését foglalja magában. Azirányítőszervi támogatás
előirényzata 25.ü0 E Ft csökken, mely magába foglalja a központi üímogatások
változását 4I.392 E Ft többlet ttímogatás, valamint 66. 402 E Ft csökkenés formájában.
Ez utóbbit a gyermekétkeáetéshez kapcsolódőtitmogatás veszélyhelyzetidőszaka alatti
kisebb mértékűigénybevétele indokolja.
J.

A

kiadási előirányzatok változása magában foglalja

a

bevételi többletek

és

elmaradásokhoz kapcsolódó kiadási tételeket, valamint belső átcsoportosításokat. Ez
utóbbi szükségess égéta kötelezettségvállalások alakulása indokolja.
4.

Az

5.

A

6.

7.

előfuányzat módosítás a tartalékok változásét is magában foglalja. Jelenti ez az
általános tartalék 67.426 E Ft összegű növekedését, valamint a céltartalék20,000 E Ft
összegű felhasználasát.

módosítás következtében a költségvetés egyenlege nem változik, továbbra is
7.977.189 E Ft hiány, melyen belül a működési költségvetés hiány 105.110 E Ft-tal
csökkenve a felhalmozási költségvetés hianyának ugyanezen összeggel történő
növekedését jelenti.
A javasolt előirényzat módosításokkal érintett kiadások címeit és összegeit részletesen
az Előterj es áé s, val amint a kapc so lód ő,,Mozgástábla" r észletezi.

Az

előiranyzat módosíás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az
érvénybenlévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült.
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A könywizsgáló a

fentiekben rögzítettek és az ebégzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának a jelentegi köItségvetési
rendeletmódosítási tervezetétjogszabályszerűnek ítéli,és elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2020.09. 30.

Tisáelettel:
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