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Budapest Fővóros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
12/202I. (II.S.) az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének

modosításához

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
részére

Elvégeáem Budapest Főváros IX. kerület F'erencváros Önkormányzat (a továbbiakban
Önkormrlnyzat) 2027. évi költségvetéséről szőlő I2l2021. (III.8.) önkormányzati rendelet
módosítására (második szrárnú módosításként) a Képviselő-testület 202t. szeptemberi
ülésére előterjesaett rendelettervezetvizsgálatát. Azelőte9esáésben található rendelettervezet
szerint az Önkormányzat202I. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a
módosítás hatására 20.651.058 B Ft-ra váItozik, a költségvetési bevételek összege 14.352.047
E Ft-ra, a köItségvetési kiadások összege 20.166.673 E Ft-ra módosul. A költségvetési
hiány, illetve a íinanszírozási többlet összege 5.814.626 E Ft.

Az Önkorményzat 2021. évi költségvetésének módosításráról szóló rendelettervezet az
előterj esaé sben részle tezett feltevések és információk alapj án készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészitése az
Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesáése az Önkormányzat
polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak
előterjesaésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és
becsléseket, amelyeken az előterjesáett előirínyzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatőköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkoző pénzngyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400.
témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre.
Ezen standard értelmében a vtzsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot
kell szereznünk arról, hogy az előterjesáés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások
és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfeleló alapját képezik, valamint kellő
bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesaett rendelettervezet
a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel
összhangban készítették el.
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Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat2}zl. évi költségvetésének módosításaról szóló rendelettervezetnek, annak
előtedesáésében bemutatott feltevéseknek, az azokatalátémasüő bizonyítékoknak avizsgáIata
alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a
feltevések nem képezik az előterjesáett előiranyzatok és más pénzügyi információk
elfogadható alapját.

Továbbá véleményem szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapjan készítették
el, s bemutatására, előterjesaésére a vonatkozó jogszabáIyokkal össáangban került sor.

Megítélésem szerint az Önkormányzat 2021. évi kökségvetésének módosítására (másodík
szúmú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegtzés

A költségvetés végrehajtásanak tényleges feltételei a módositott tervszámok elfogadását
követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesáésében foglaltaktól, ami
sziikségessé teheti az előterjesúett előirányzatok, illetve ezzel összefiiggésben a költségvetés
más pénzügyi információinak későbbi módosíüísát.

Felhas znúlás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag az Önkorményzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, aá
kizárőlag a jogszabályokban meghatiározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2021.08. 31.
,---.->aJkdu

Flender Eva
EFENDER Számviteli, Tanácsadó

Könywizsgáló Bt.
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Kiegészítés a Könywizsgálói Jelentéshez

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére törvényességi, srabéúyszerűségi
szempontok atapjan került sor. Az egyes feladatokra előirányzott összegeknek, a feladatok
közötti aranyok módosíüísrának minősítése (célszeniségi vizsgrilat) nem képezi a könywizsgáló
feladatát.

Az előirányzat módosításnál figyelembe vett jogszabályok:

. 2011. évi CXCV. törvény azálIanhéntar&ísról34. § 35. §

c 2011. évi CL)OC(IX. törvény Magyarorszaghelyi önkormrányzatairől
o 368/201 1. (KI. 31.) Korm. rendelet az áIlamhááartásról szóló törvény végrehajtásráról

42. § -44, §

o 4l20I3. (I. 1 1 .) Korm. rendelet az áIlanÁártaftas számviteléíól
c 2020. évi CIX. törvény akoronavírus-világiarvány mrásodikhullrámaelleni védekezésről

A könywizsgráló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal össáangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tervezetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

1. A rendelet-módosítás sorián afőösszeg vdlíozdsa 382.118 E Ft, melynek legielentőseb
tétele az áIlanhaztartáson belüli megelőlegezések címen megjelenő bevételek ós
kiadasok előirányzatinak - mint ftnanszkozási műveletek - változása 339.900 E Ft
összegben.

2. A módosítas követkeáében a költségvetés főösszege 20.651.058 E Ft-ban kerül
me ghaíír o zásr a az alábbiak szerint :

Megnevezés
Enényes

előiányzat
E F,t

Módosított
előininyzat

EFt
Változás

EFt
Működés költsésvetési bevételek 13 398 980 13 441 198 42 zl8
Működési költségvetési kiad;ísok

[felhalmozási céhartalék nélkiil) |5 424 90l l5 505 L39 80 238
lvlűködési költsópvetési esvenles 2 025 92l 2 a63 94l - 38 020
Felhalmozási költségvetési bevételek 910 849 9I0 849
Felhalrnozási költségvetési kiadasok
ífelhalmozasi céltartalékkal) 4 699 554 4 667 534 _ 38 020

Felhalmozási költsécvetési egyenleg - 3 788 705 - 3 750 685 38 020

költsésvetési bevételek összesen 14 309 829 l4 352 047 42218
költsésvetési kiadások összesen 20 l24 455 20 166 673 42 218
Költségvetési egyenleg 5 8l4 626 - 5 8l4 626
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3. A működési költségvetési bevételek előiranyzatinakösszevont értékű változiása 42.218

E Ft növekedés. A változátsmagábanfoglalja a működési célra kapott államháztartáson

belülről tamogatások előiranyzaténak 50.273 E Ft növekedését, illetve a működési
bevételek előirényzatínak 8.055 E Ft összegű csökkenését. A felhalmozási bevételek

előkányzataváltozatlan.

4. A működési költségvetési kiadrások körében az előkényzat módosttás az alábbiak
szerint alakult:

,/ Személyi juttatások és kapcsolódó járulékok
./ Dologi kiadások
,/ Ellátottak pénzbeli juttatrása:

,/ Egyéb működési kiadások
általános és működési céltaítalék

+ 62.886 E Ft
+29.611 E Ft

+ 5.000 E Ft
- 17.259 E Ft, ebből az

15.662EFt

5. A felhalmozasi kiadások előirányzatinak váItozása 38.020 E Ft csökkenés, mely
magában foglalja a beruhazasok előirrány zatának733 .333 E Ft növekedését a felújítások
7 63 .38| E Ft, az egyéb felhalmozrási kiadások 7 .972 E Ft csökkenését. A felhalmozási
céltartalék előíríny zata nem v éltozott.

A finanszírozási múveletek előbányzatínak változasa a fentiekben leírt
áIlafilházrutasonbeltilimegelőlegezéseketfoglatjamagábarr.

Az előbányzat módosíások mellett belső átcsoportosításokra is sor kerül, melynek
részietes bemutaása az Előteryesáés mellékletében nyomon követhető.

6.

7.

Megnevezés
Ervénves

előiránvzat
EFt

lvlódosított
előin{nyzat

EFt
Változás

EFt
Működés finanszírozási bevételek J 725 530 4 065 430 339 900

Működés finanszírozási kiadások 96 485 436 385 339 900

Mű köd ési flnanszítl zás i egyenleg 3 629 a45 3 629 045
Felhalrnozási finanszírozási bevételek 2 233 58l 2 233 58I
Fe lhalrnozris i fnanszír ozási kiadások 48 000 48 000

Felhalmozási finanszíruzási esvenles 2 185 581 2 185 581

F manszir o zás i be vételek 5 959 111 6 299 0l1 339 900

F lnanszir ozási kiadások l44 485 484 385 339 900

Finanszírczási egvenleg 5 8l4 626 5 814 626
Bevételek összesen 20 268 940 20 651 058 382 1r8
kiadások összesen 20 268 940 20 ó51 058 382 118
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8. Az előirányzat módosítás és átcsoportosítás követkeúében a tartalékok e|őirányzata az

alábbiak szerint alakul:

t Általános taralék
./ Míiködési céltartalék:
{ Felhalmozási céltartalék:

26.234EFt:.
l39.952EFt;
I2I.268 E Ft (változatlan).

9. Az előirényzat módosíüás következtében a költségvetés egyenlege nem vá|tozott,

továbbra is 5.814.626 E Ft hiányban kerül meghatérozásra. A működési költségvetési

hiany növekedését a felhalmozási köitségvetési hiány csökkenése kompenzálja.

10. Az előirényzat módosítások tételeit az Előteqesztés szöveges része, valamint a

kapc s o 1ódó,,Mo zgástábla" ré s zl ete sen mutatj a be.

II. Az előirányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon, az

érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A módosítás az érintet1

mellékleteken megfelelően átv ezetésre került.

A könywizsgáló a fentiekben rögzítettek és.. az elvégzett vusgű|atai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Onkormányzata jelenlegi költségvetési
rend eletm ó d osítá s i tew ezetét elfo gadás ra aj ánlj a.

Budapest, 2021.08. 31.

Tisáelettel: &,a Ul
Flender Eva
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