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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Ónkormónyzata Képviselő-testületének
12/202l . (ilI.B.) az Önkormányzat 202 ] . évi költségvetéséről szóló rendeletének

módosításóhoz

Budapest Főváros ]tX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
részére

Elvégeáem Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (a továbbiakban
Önkormanyzat) 2021. évi költségvetéséről szőlő I2l2021. (III.8.) önkormányzati rendelet
módosítására (harmadik sztímú módosítasként) a Képviselő-testület 202l. novemberi
üIésére előterjesáett rendelettervezetvizsgálatát. Azel,őterjesztésben találhatő rendelettervezet
szerint az Önkormányzat202I. évi kiadási ós bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a
módosítás hatására20.682.728 E Ft-ra változik, a költségvetési bevételek összege 14.361.995
E Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 20.176.621 E Ft-ra módosul. A költségvetési
hiány, illetve a finanszírozási többlet összege 5.814.626 E Ft.

Az Önkormányzat 202I. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az
elóterj esztésben részle íezetí feltevések és információk alapj án készült.

A költségvetési rendelet módosításrára vonatkozó rendelettervezet előkészítése az
Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat
polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak
előterjesáésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és
becsléseket, amelyeken az előterjesáett előbányzatok és más pénzűgyi információk alapulnak.

A viugúlat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkoző pénzngyi információk vizsgálatéra vonatkoző 3400.
témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre.
Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot
kell szereznünk arról, hogy azelőterjesáés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások
és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alaplát képezik, valamint kellő
bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítasara előterjesztett rendelettervezet
a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel
össáangban készítették el.
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Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat202I. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak
előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasnő bizonyítékoknak avizsgálata
alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a
feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk
elfogadható alapját.

Továbbá véleményem szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették
el, s bemutatására, előterjesáésére a vonatkozó jogszabályokkal össáangban került sor.

Megítélésem szerint az Önkormdnyzat 2021. évi kökségvetésének módosííására (harmadik
számú módosítósként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotdsra alkalmas.

Megjeglzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a
követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet
s zük s é ge s sé teheti az e 1 óterj e s ztett elők ény zatok, i l letve
más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

módosított tervszámok elfogadását
előterjesáésében foglaltaktól. ami
ezze| összefüggésben a költségvetés

Felhasznólds ko rlútozása

Jelen jelentés kizárólag az Önkorményzat Képviselő-testülete tájékoztatására készü|t, azt
kizárőIag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2021.11. 03.
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Iűegészítés a Könywizsgálói Jelentéshez

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére törvényességi, szabályszeruségi
szempontok alapján került sor. Az egyes feladatokra előirányzott összegeknek, a feladatok
közötti arányok módosíásrának minősítése (célszerűségivizsgálat) nem képezi a könywizsgáló
feladatát.

Az előir ányzat módo sításnál fi gyelembe vett j o g szabályok :

o 2011. évi CXCV. törvény azá|Ianűáztartásről34. § 35. §

o 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarországhelyi önkormányzatairől
o 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet azáIlamháztartásról szóló törvény végrehajtásarőI

42.§-44.§
o 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az állartháztartás számviteléről
o 202a. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal össáangban ellenőrine az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rende l etmó do sítás i tew e zetét, me ly alapj án az alábbiakat áIlapítj a me g:

1. A rendelet-módosítás során a főösszeg vúltozása 3I.670 E Ft, összevont értékű
növekedés.

2. A módosítás következtében a költségvetés főösszege 20.682.728 E Ft-ban kerül
me ghatár ozásr a az alábbiak szerint :

Megnevezés
Ervényes

előiányzat
EFt

Módosított
előiányzat

EFt
Változás

EFt
Működési költséevetés bevételek 13 44l l98 13 529 l46 8,7 948
Működési köItségvetési kiadások
(felhalrnozási céltartalék nélkül) 15 5l5 139 15 396 638 l l8 50l
Működési költsésvetési egvenleg - 2 o73 94l - 1 867 492 206 449
Felhalmozás i költsésvetés bevételek 910 849 832 849 78 000
Felhalrnozási költségvetési kiadások
(felhalmozási cé ltartalékkal) 4 651 534 4 779 983 l28 449
Felhalmozási költséwetési egvenlec - 3 740 685 - 3 947 134 206 449
Költségvetési bevételek összesen 14 352 04,7 l4 36l 995 9 948
Költségvetési kiadások összesen 20 166 673 20 176 62l 9 948
Költségvetési egyenleg 5 814 626 5 8l4 626



E},ENDER
EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Köny,wizsgáló Bt.

Céglegyzékszám; 01 06 75 1999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6,

3. A működési költségvetési bevételek előkányzatánakösszevont értéld váItozása&7,948

E Ft növekedés. A váItozás magában foglalja a működési célú áL|amhéntartáson belülről
kapott támogatások előirányzatának 84.525 E Ft, illetve a működési bevételek

elők ány zatának 3 . 423 E Ft ö s sze gű növekedé sét.

4. A működési bevételek előiranyzatának növekedését többletbevételek indoko§ák,
melyek a Ferencvarosi Művelődési Központ esetén 1.052 E Ft-ot, a FEGSZI esetén

2.37I E Ft-ot jelentenek.

5. A felhalmozási bevételek előirányzata 78.000 E Ft-tal csökken. A módosítasía az

ingatlan értékesítés eLőirányzata tekintetében kerül sor, az Előterjesaésben
megfogalmazottak szerint. A bevételi elmaradrást az erte a céka elkiilönített mtíködési
céltartalék kompenzálj a.

6. A működési költségvetési kiadások körében az előirányzat módosíás az alábbiak
szerint alakult, összességében 1 18.501 E Ft csökkenéssel:

/ Személyi juttatasok és kapcsolódó jarulékok
,/ Dologi kiadasok
{ Ellátottak pénzbeli juttatasa:
,/ Egyéb működési kiadások

ebből:

általános tartalék
működési céltartalék

+ I7.897 EFt
- 32.208EFt

-100EFt
- 104.090 E Ft

+ 22.644 E Ft
- 130.000 E Ft

7. A felhalmozási kiadások előiranyzaténak váItozása 128.449 E Ft növekedés, mely
magában foglalja aberuházások előirányzatának 49.516 E Ft a felújítások 74.722
EFt, azegyéb felhalmozási kiadasok 4.21l E Ft növekedését. A felhalmozási céltartalék

előít ány zata nem változott.

Megnevezés
Ervényes

előininyzat
EFt

Módosított
előinínyzat

EFt
Változás

EFt
Működés fnanszír o zási b evételek 4 065 430 4 087 I52 21 722

Működés llnanszír o zási kiadás ok 436 385 458 I07 2í 722

Működési finanszírozási egyen|eg 3 629 045 3 629 045
Felhalrnozási llnanszirozási bevételek 2 233 58l 2233 58l
Felhalmozási fmanszítozási kiadások 48 000 48 000

Felhalmozási finanszírozási esyenleg 2 r85 581 2 185 581

F jnanszír ozási bevételek 6 299 011 6 320 733 21 722

Finanszírozási kiadások 484 385 506 107 21,722

Finanszírozási egyenleg 5 8í4 626 5 8l4 626

Bevételek összesen 20 651 058 20 682 728 3l 670

kiadások összesen 20 651 058 2a 682 128 31 670
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A finanszírozást műveletek előírányzatának váltoása az áIlamhéztntáson belüli
me gelőle gezéseket fo glalj a magáb an 2 I .7 22 E Ft ö sszegben. Emell ett az ir ányítószervi
támogatás előirényzata 24.881 E Ft-tal emelkedik. Ez utóbbi az intézményi
feladatellátásokhoz nyújtott központi támogatási többleteket j elenti.

Az előbányzat mődosítások mellett belső átcsoportosításokra is sor kerül, melynek
részletes bemutatása az Előterjesáés mellékletében nyomon követhető,

10. Az előkényzat módosítás és átcsoportosítás követkeáében a tartalékok előírányzata az

alábbiak szerint alakul:

8.

9.

,/ Általános taralék
,/ Működési céltartalék:
,/ Felhalmozási céltartalék:

48.478 E Ft;
9.952EFt:'

121.268 E Ft (változatlan).

II. Az előirányzat módosítás következtében a költségvetés egyenlege nem változott,
továbbra is 5.814.626 E Ft hiányban kerül meghatározásra. A múködési költségvetési

hiány csökkenése afelhalmozási költségvetési hiany növekedésben jelenik meg.

12. Az előirényzat módosítások tételeit az Előterjesáés szöveges része, valamint a

kapcsolódó,,Mozgástábla" részletesen mutatj a be.

13. Az előirányzat módosíás a költségvetési rendelettel összehasonlíthatő mődon, az
érvényben lévő jogszabályi előirásoknak megfelelően készült. A módosítás az érintett
mellékleteken megfelelően átvezetésre került.

A könywizsgáló a fentiekben rögzítettek és az e|végzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tew ezetét elfogadásra ajánlja.

Budapest, 2021. 1l. 03.

Tisáelettel: @l*rllr 0/
Flender Éva

Kambr ai tag könyvv ízs gáló
Kamarai tagsági száma: 00653 5

Költségvetési minősítés száma: 0017 25
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