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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
12/202 1, QII.8.) az Ónkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének

modosításához

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
részére

Elvégeztem Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkorm ányzat (a továbbiakban
Önkormányzat) 202L évi költségvetéséről szőlő I2l2021. (ilI.8.) önkormányzati rendelet
módosítására (negyedik számú módosításként) a Képviselő-testület 2021. decemberi ülésére
előterjesáett rendelettewezet vizsgálatát. Az előterjesáésben található rendelettervezet szerint
az Önkorm ányzatz}2l . évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a módosítás
hatására20.748.690 E Ft-ra változik, a költségvetési bevételek összege 14.374.605 E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege 20.189.23I E Ft-ra módosul. A költségvetési hiány, illetve
a finanszírozási többlet összege 5.814.626 E Ft.

Az Önkormányzat 202I. évi költségvetésének módosításaról szőlő rendelettervezet az
előterj e sáésben részle tezett feltevések és információk al apj án ké szült.

A költségvetési rendelet módosításara vonatkozó rendelettervezet előkészítése az
Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesáése az Önkormányzat
polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozlk beleértve azokat a rendelettervezetben, annak
előterjesáésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és
becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

Á vizsgdlat hatóköre

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



E},END
I EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könyl,vizsgáló Bt,

CégJewzékszám: 01 06 75 1999
1146 Budapest, ThököIy út 170. 1. em. 6.

Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat202I. évi költségvetésének módosításaról szóló rendelettervezetnek, annak
előterjesáésében bemutatott feltevéseknek, azazokatalátámasnő bizonyítékoknak avizsgálata
alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a
feltevések nem képezik M előterjesáett előirányzatok és más pénzügyi információk
elfogadható alapját.

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

Megítélésem szeriní az Önkormányzat 202t. évi költségvetésének módosításúra (negledik
szómú módosítúskén) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotósra alkalmas.

Megjegzés

A költségvetés végrehajtásanak tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását
követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesáésében foglaltaktól, ami
sziikségessé teheti az előterjesztett előirényzatok, illetve ezzel összefiiggésben a költségvetés
más pénzúgy i információ i nak későbbi mó do sítását.

Felhasznúlús korlótozúsa

Jelen jelentés kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testiilete tájékoztatására készült, azt
kizinóIag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 202T.12.02. 6::''',. ,::-h
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Kiegészítés a Könywizsgálói Jelentéshez

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére törvényességi, szabályszeniségi
szempontok alapján került sor. Az egyes feladatokra előirényzott összegeknek, a feladatok
közötti arányok módosításának minősítése (célszerűségi vizsgálat) nem képezi a könyvvizsgáló
feíadatát.

Az e|őir ányzat módo sításnál fi gyelembe vett j o gszabályok :

. 2011, évi CXCV. törvény azállamháztartásról 34. § 35. §

o 2011. évi CLXXXX. törvény Magyarországhelyi önkormányzatairől
o 36812011. (KI. 31.) Korm. rendelet azáIlamháztartásről szóló törvény végrehajtásáről

42.§-44.§
o 4l20l3. (I. 11.) Korm. rendelet az állanhéntartás számviteléről
o 2020. évi CIX. törvény a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Maryar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal össáangban ellenőrizte az Önkormányzat jelenlegi költségvetési

rendel etmódo sítási terv ezetét, mely al apj án az alébbiakat ál l apítj a me g :

1. A rendelet-módosítás során a főösszeg vúltozása 65.962 E Ft, összevont értékű
növekedés.

2. A módosítás következtében a költségvetés főösszege 20.748.690 E Ft-ban kerül
me ghatátr o zásr a az alábbi ak szerint :

Megnevezés
Enényes

előirányzat
EFt

Módosított
előiányzat

EFt
Váltoás

EFt
Működési költségvetés bevételek l3 529 146 l3 541 756 12 610
Működési költségvetési kiadások

(felhalrnozási céltaítalék nélkül) l5 36ó 638 15 384 733 18 095
Működési költséevetési egyenleg - 1 837 492 l 842 977 5 485
Felhafinozási költségvetési bevételek 832 849 832 849
Felhalmozási költségvetési kiadások

(felha]rnozási céltartalékkal) 4 809 983 4 804 498 - 5485
Felhalmozási költsécvetési esvenles 3 977 l34 - 3 971 649 5 485
köttségvetési bevételek összesen 14 361 995 14 374 605 l2 6l0
költségvetési kiadasok összesen 20 176 62l. 20 l89 231 12 610
költséevetési egyenleg 5 8l4 626 - 5 814626
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3. A működési költségvetési bevételek előirányzatának változása 12.610 E Ft növekedés.
A váltoás az önkormányzat működési központi támogatását (bérkompenzáciő) foglalja
magában.

4. A foösszeg növekedésének további tétele a finanszírozási bevételek körében az
állartháztartáson belüli megelőlegezés, mely összeg a kiadási oldalon is megjelenik,
ezen tétel technikai elszámolású jellege mi*t.

5. A kiadási előirányzatok körében az előirányzat módosítás mellett (foösszeg

növekedése), a kiemelt előirányzatok közötti belső átcsoportosításokra is javaslatot tesz
az Előterjesáő. A javasolt változások következtében a működési kiadások előirányzata
18.095 E Ft-tal emelkedik.

Ezen belül:
,/ Személyi juttatások és kapcsolódó jarulékok
,/ Dologi kiadások
./ Ellátottak pénzbeli juttatása:
,/ Egyéb működési kiadások

ebből:
általános tartalék

+ 833EFt
+ 1.687 E Ft

-2EFt
+ 15.577 EFt

+ 4.9]7 E Ft

6, A felhalmozási kiadások előirányzata az átcsoportosítás következtében összevont
értéken 5.485 E Ft-tal csökken. A beruházási előiranyzat növekedése 1.970 E Ft, a
felújítási kiadások csökkenése 3.845 E Ft, az egyéb felhalmozási célú kiadások
előírányzatának csökkenése 3.610 E, Ft.

IVlegnevezés

Ervényes
előininyzat

EFt

Módosított
előinínyzat

EFt
Változás

EFt
Működési ftlulszirozási bevételek 4 087 152 4 140 504 53 352
Működés i fmanszít ozási kiadás ok 458 107 51l 459 53 352
Működési finanszímzási esvenleg 3 629 045 3 629 045
F elhalrnozás i flnanszir ozás bevételek 2 233 581 2 233 581

F e lhalmozás i fnanszit o zás kiadások 48 000 48 000
Felhalmozási íinanszíroási eqyenleg 2 185 58l 2 185 581
F inan szir o zási be vételek 6 3Z0 733 6 374 085 53 35z
Finanszírozasi kiadások 506 l07 559 459 53 352
Finanszírozási egyenleg 5 814 626 5 8l4 626
Bevételek összesen 20 682 728 20 748 690 65 962
kiadások összesen 20 682 728 20 748 690 65 962
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7 . Az előirányzat módosítás és átcsoportosítás követkeáében a tartalékok előirányzata az

alábbiak szerint alakul:

,/ Általános taralék 23.395 EFt
,/ Működési céltartalék: 9.952 E Ft; (változatlart)
,/ Felhalmozási céltartalék: l21.268 E Ft (változatlart).

Az előirányzat módosítás következtében a költségvetés egyenlege nem változott,
továbbra is 5.8I4.626 E Ft hianyban kerül meghatátozásra. A működési költségvetési

hiány növekedését a felhalmoási költségvetési hiány csökkenése kompenzálja.

Az előirányzat módosítások tételeit az Előteqesáés szöveges része, valamint a

kapcsolódó,,Mozgástábla" részletesen mutatj a be.

10. Az előirányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható mődon, az

érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A módosítás az érintett

mellékleteken megfelelően átvezetésre került.

A könpwizsgáló a fentiekben rögzítettek és az e|végzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata jelenlegi köttségvetési
rendeletmódosítási tervezetét elfogadásra aj ánlj a.

Budapest, 2021.12.02.
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