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FÜGGETLEN KÖNYVUZSGÁLÓI JELENTES

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkorm ányzata
2022. évi költségvetéséről szóló I. fordulóra benyújtott rendelettervezet vizsgálatáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testülete részére

Elvégeáem Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban
Önkormányzat) a Képviselő-testület 2022. janlar 27-i ülésére előterjesztett 2022. évi
költségvetéséről szóló I. fordulóra benyújtott rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a
bevételek és kiadások tewezett összege egyezően 19.965.582 E Ft, ezen belül a
költségvetési bevételi főösszeg 18.157.268 E Fto a költségvetési kiadási főösszeg 19.917.582
E Ft, a költségvetési egyenleg (hiány) I.760.314 E Ft, amelynek finanszírozásabelső forrással
(maradván y ) terv ezett.

Az Önkormányzat2022. évi költségvetóséről szóló I. fordulóra benyújtott rendelettervezete az
előterj esaésben részle tezett feltevések és információk al apj an készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkorményzat jegyzőjének feladata és
felelőssége, előterjesáése az Önkormányzat polgérmesterének feladatkörébe, a költségvetési
rendelet elfogadása a Képviselő-tesfiilet hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési
rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve
adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más
pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkoző pénzúgyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400.
témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alaplán hajtottam végre.
Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot
kell szereznem arról, hogy azelőterjesaés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások
és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezlk, valamint kellő
bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettewezetet a bemutatott feltevésekkel,
információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. fordulóra benyújtott rendelettervezetének,
annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátá;rnasrtő bizonyítékoknak a
vizsgálata alapjan semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy
ezek a feltevések nem képezik az előterjesáett előirányzatok és más pénzügyi információk
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elfogadható alapját. Továbbá véleményem szerint a költségvetés I. fordulóra benyújtott
rendelettervezete ahivatkozott feltevések alapjánkészítették el, s bemutatáséra, előterjesztésére
a vonatkoző jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésem szerint a 2022. évi költségvetés I. fordulóra benyújtott rendelettervezete
tervezetként való elfogadásra és kifiiggesáésre alkalmas.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárőlag Budapest Főváros IX. Kenilet Önkormányzata Képviselő-testülete
tájékoztatására készült, az kizétrólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon
hasarálható fel.

Budapest,2022.01. 19.
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Kiegészítő in fo rm á c ió k a 2022. évi kö lts é gv eté s rő l

Budapest Főviáros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és az EFENDER Számviteli,
Tanácsadó és Könywizsgá|ő Bt, között létrejött könywizsgálói megbízási szerződés alapján
elvégeztem a 2022. évi I. fordulóra benyújtott költségvetéséről szóló rendelettervezet
vizsgálatát.

Az ellenőrzés szükséges dokumentumokat, adatokat és kiegészítő információkat a
Polgármesteri Hivatal dolgozói biztosították.

Az ellenőtzésem fő célja a jogszabályi előírások betartása, atervszámok megalapozotlságának
és valós adatokon való alapulásrának vizsgáLata, továbbá a pénzúgyi helyzet, illetve a
költségvetés egyensúlyának vizsg álatára terj edt ki.

A könywizsgáló a költségvetési rendelettervezet ellenőrzésekor az alábbi fontosabb
jogszabályi helyek fi gyelembevételével jért e|:

./ 20II. évi CXCV. törvény uz Attar*aúartásről (a továbbiakban Áht.;,
{ Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés í) pontja és (2) bekezdés,
,/ Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szőlő 202I. évi XC. törvény (a

továbbiakban Költségvetési törvény),
{ 20ll. évi CXCIV. törvény a Magyarország gazdasági stabilitásaról,
,/ 20II. évi CLXXXX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairől (a

továbbiakban Mötv.),
{ 20ll. évi CXCVI. törvény a Nemzeti vagyorrról (a továbbiakban Vagyontörvény),
,/ 36812011, (XIL 31.) Kr. az Allamháztartásról szóló törvény végrehajtásaról

(továbbiakban Ávr.),
,/ 4l20I3. (I. 11.) Kr. az Államhántartás számviteléről (a továbbiakban Áhsz.),
,/ 35312011. (XII. 30.) Kí. az Adósságot keletkeáető ügyletekhez történő hozzá4étrulás

ré szlete s szab ály air ől,

A jogszabályi előírások és a magyaí Nemzeti Könywizsgálati Standardok szerint lefolytatott
könyr,vizsgálat dapján véleményem szerint Budapest Fővaros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata2022. évi I. fordulóra benyújtott költségvetési rendelettervezetének tartalma
összhangban van a jelenleg hatályos jogszabályi elóírásokkal, a rendelettervezetben bemutatott
előbányzatok megalapozottságára vonatkozó lényeges hlbás állítás nem jutott tudomásomra, a
kiadási és bevételi előirányzatok biaosítjak a költségvetés egyensúlyát.

az Át,t.24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendeletterv ezetet a
polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, a költségvetési rendelettervezet
elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
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AJegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztete, annak
eredményét írásban rögzítette.
A 2a2Z. évi költsógvetési rendelettervezet meghatárazza a költségvetés végrehajtásának
szabáIyait, illetve tartalmazza az egyéb rendelkezéseket. A rendelethez kapcsolódó
üíblarendszer a pénzigyi adatokat és kondíciókat tartalmazza részletesen, szerkezetében
megfelelve a jogszaba|yi előírtásoknak, Az előterjesáés részletezi a költségvetési
mutatószámokat aLátémasztó adatokat, információkat, illetve a figyelembe veendő tényezőket.

A 2a22. évi költségvetési rendelettervezet a pénzilgyi konűciókon kívíi{, meghatátozza a
költsógvetés végrehajtásának követelményeit, a gazdálkodási jogköröket, illetve az egyéb
kötelezettségeket. A rendelettewezethez kapcsolódó előterjesztés pedig bemutatja a kialakult
költségvetési mutatószámokat befolyásoló tényezőket.

A2022. évi költségvetési rendelettervezet mellékletei - szerkezetiiket tekintve - megfelelnek a
j o gszab ályi előírasoknak.

A költségvetés tervezett fiőösszege 19.965.582 E Ft, melyen belül a költségvetési bevételek
összege 18.157.268 E Ft, a költségvetési kiadások összege pedig 19.91,7.582 E Ft, így a
költségvetési hiány 1.76a314 E F't. A finanszírozási bevételek összege 1.808.31,4 E Ft, a
ftnanszítozási kiadások 48.000 E Ft összege mellett, így a íinanszírozás eryenlege 1.760.31,4
E Ft többlet.

ezer forintban

Mtiködési költségvetési bevételek
Mríködési költsé svetési kiadások

15 l47 494
14 946 974

Műkö dé s i kö lts ésvet és e gvenl e ge 200 520
Felhalmoás
Felhalmoás

költségvetési bevételek
költsésvetési kiadások

3 009 774
4 970 608

Fel hal mo zás i kö lís é gvetés e gye nl e g e - 1 960 834

Költséeve tési e gye nle g _ 1 760314
Miiködés
Működés

frrernsátoási bevétel
frnansátoási kiadás

10 017

M íík ö dé s i ft nans zír a zús i e gyenl e g I0 017
Felhalmoási fi nanszíroási bevétel
Felhalrnoási fi nanszíroási kiadás

I 798 297
48 000

Felhalmozús i .finans zír o zás i e glenle g 1 750 297
Finansz íroz ási e gyenle g 1 760 3l4

Az Mötv. 111.
terveáető. Az
alkalmazáséban
működési cólú
hiányt.

§ (a) bekezdése alapjan a költségvetési rendeletben múködési hiány nem
Átrt. 23. § (4) bekezdése szerint az Mötv. 111. § (4) bekezdésének
működési hianyon a (2) bekezdés e) pontja szerinti kiilső finanszírozású

költségvetósi hiányt kell érteni. A rendelettervozet nem tartalmaz működési

Mesnevezés összes



"*ffi EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
Céáegyzékszám: 01 06 751999

1146 Budapest. Thökölv út 170. ].. em. 6.

A bemutatott adatok alapsánmegállapítható, hogy az Önkormányzatkötelező, önként vállalt és

á||amígazgatási feladatainak2022. évben történő ellátásara (működtetés) a targyévi bevételek,
valamint az előző évlek maradvány a atervezettek szerint fedezetet biaosítanak

o Működési költségvetési bevételek

ezer íbrintban

Működési költsésvetési bevéte lek

2022. év
ten,ezett

előiánvzata
Önkormányzatok mríködési ámogatása 2 723 962

Eryéb miíkö dé si c éIt tfurn gaások bevétel ei ál 1 amháztartíson

belülrő1 65 788

Műkö dés i c é lú t ámo gat á s o k áIlamházt art á s o n b€ lülrő l 2 789 750

Jövedelernadók
vasyoni űpusú adók 3 750 000

Iparűzesi adó 5 I6l 63I
Idesenforsalmi adó 135 000

Esvéb köáatalmi bevétele ]Z1 096
közhatalmi bevételek 9 773 727

készletértékesítés ellenértéke
szol eáltatasok el 1enértéke 1 625 874
közvetített szoleáltatások el l enértéke 181 907

Tulaidonosi bevételek
Elláási díiak I93 676
I3szátlűázntt általános forealmi adó 535 382
Átalános forsalmi adó visszatérítése 5 070
kamatbevételek 6 000
Esyéb miíködési bevételek 30 875

Működési bevételek 2 578 784
Működési céIú átvett pénzeszközök 5 233
yrúröuÉSl KöLTSÉcl,nrn sI BEvETELEK 15 147 494

Az önkormányzat működési támogatása tarialmazza az önkormrányzat működésének
általrános támogatasi összegét, a közrevelési feladatok títmogatását, a szociális-,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatasát, illetve a kulturális feladatok
támogatasát, mely összes sé gében 2.7 23 .692 E F t.

Az gryéb működési cólú államháztartáson belüli támogatás tartalmar,z,a az ,,Egészséges
Budapest Program" keretében integrált alapellátási és Járóbeteg szakellátási központ
megvalósíásara kapott tímrcgaást, a KEHOP-1.2.1-18-2018-0006 ,,Klímastratégia"
elnevezésű tímogatást, a VEKOP-7 3 4-17-2017-0001Iszátműpályazattargyévi összegeit,
valamint a kulturális ágazatban dolgozók személyi juttatásának növekedését kompenzáló
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EMMI_hoz benyújtott támogaási igény alapjrán jaró előiranyzatot, mely összességében
65,788 E Ft.

A közhataüni bevételek tervezett összege 9.773.727 EFt, azelőző év eredeti előirémyzatát
11 Yo-ka| haladja meg, mely jelentősebb mértékben az iparílzési adó előirányzaát énntt.
Ennek alapja a 202l. évi teljesítés, valamint a Fővárosi Önkormányzat vonatkozó
rendeletében javasolt előkámyzat. A köáatalmi bevételek tewezésébez kapcsolódó
megalapoző szrámítasokat az Adóiroda munkatrársai végezték el.

A működési bevételek az Önkormányzat és az intéanények ákal nyújtott
közszoLgáItatásokhoz és egyéb nyújtott szolgáltatasokhoz kapcsolódnak (intéanényi ellátasi
díjak, áruértékesítés, parkolási díjak, bérbeadás bevétele, egyéb szolgáltatásnyújtás
ellenértéke, áfa bevétel, kamat bevétel stb.), amely eIőírényzatok a meglóvő szerződések,
megállapodások és tapasúáatl adatok (előző évi előbányzat és teljesítés adataí),
figyelembevételével kerültek tervezésre. Összege 2.578.784 E Ft. A működési bevételeken
belii] a szolgáltatások ellenértékének előtrányzata 20 Yo-as növekedést mutat. Ezen cím
tatáLmazza a parkoláshoz kapcsolódó fonásokat is, melynek növelése reális, figyelembe
véveo hogy M elmúlt év egy jelentős időszakában a pandémiara tekintettel az
önkormrány zatok parkolási dd at nem számoltak fel.

Működési célú átvett pénzeszköz soron kerül tervezésre a,,HERO" páIyazat targyévben
varható bevételének elők ány zata.

o Működési költségvetési kiadások

ezer fbrintban

Működósi költsósve tési kiadások

2022. év
teruezett

előirányzata
Szenrelvi irmatasok 5 679 806
Mrmkaadókat terhelő iárulékok és szociális hoz.áártúási adó 859 583
Doloei kiadások 5 84a 626
Ellátottak pénzbeli i rrttatasai 200 230
Esyéb múködési kiadások 2 366 729

ebb ől t artalékok (óltaláno s t artal ék, céltartal ék) 232 404
vrúxóon sI Kö LTsnc vnrnsl KIADÁso K 14 946 974

Az Előterjesáés bevezető része bemutatj4 a minimajbér és a garantalt illetmény
növekedésének mértékét, az egyéb személyi juttaüísokat érintő jogszabályi előírások
váItazását,mely hatással van a személyi juttatások és kapcsolódó jarulékokelőírányzatának
meghatározására.

M
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A személyi juttatások tervezésénél tehát figyelembevételre került a minimálbér és a
garaníált illetmény növekedése, a létszémváltozások, a különböző egyéb juttatások
(cafeteria, költségtérítések) és a jogszabá|yi előírások. A munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzáiárulási adó a jogszabályi előírások alapjénkerült tervezésre.

A dotogi kiadások előirányzatatartalmazzaazintézmények és az önkormányzatműködését
biaosító kiadások fedezetét, melyek tervezése során figyelembevételre kerültek a
folyamatos kötelezettségvállalások, a működéshez szükséges egyéb kiadások szerződései,
az e\őző évi teljesítés adatai.

Az ellátottak pénzbeti juttatásai a szociális kiadásokat foglalják magukban a 3lC.
mellékletben foglaltak szerint.

Az egyéb múködési célú kiadások tervezett előirányzata tartalmazza a szolidaritási
hozzájáru|ás kiadási előirányzatát (I.054,735 E Ft), a tartalékokat (232.404 E Ft), valamint
ezen a címen jelenik meg az állanháztartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközök
előirányzata is (1 .079.590 E Ft), melyeket a rendelettervezet 3lD. számú melléklete
részletez.

o Felhalmozási költségvetósi bevételek

ezer íorintban

Fe lhalrnoz ási költségve tési bevóte le k

2022. év
tewezett

előiránvzata
Felhalmoás célú tamogatasok államhaztartason belülről 2 700 774
Felhalmoás bevételek 290 000
Felhalmoás átvett pérupszközak 19 000
FELHALMO zÁsr rÖ lrsBcvETESI BEVETELEK 3 009 774

A felhalmozási célú támogatások államhántartáson belülrőI e|őirányzat tartalmazza az
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapellátás Járóbeteg szakellátási Központ
megvalósításához kapott támogatás tárgyévi összegét 2.404.28I E Ft, valamint a Budapest
Fővárosi Önkormányzatlal kötött együttműködési megállapodásból származó, a ,,Bakáts
projekt" megvalósításéútoz kapcsolódó hozzájárulás tárgyóvi 296.493 E Ft összegét.

A felhalmozási bevételek előirányzataYagyonkezelési Iroda tájékoztatása szerint magában
foglalja a helyiségértékesítésből tervezett bevételek előirényzatát (50.000 E Ft), valamint
tartalmazza az eladott lakások törlesztőrészleteit, az egyösszegű befizetéseket (240.000 E
F0.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata a visszatérítendő kölcsönök
(munkáltatói, társasházi) törlesztéséből várhatő bevételeket tartalmazza 19.000 E Ft
összegben.

6
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o Felhalmozási költségvetési kiadások

ezer íbrintban

Felhalmoz ási költségvetési kiadások

2022. év
tenlezett

előin{nyzata
Beruhaások I 076 673

Felúiítasok 3 738 435

Ewéb fella|npási kiadások 155 500
FELIiALMO zÁsl xÖlrsBcvETEsI KADÁsoK 4 970 ó08

A beruházásokat feladatonként a rendelettervezet 5. számú melléklete (296.754 E Ft),
valamint a 2 - 4 melléklete (779.919 E F0 tartalmazza. A felújításokat célonként a
rendelettervezet 4. számu melléklete (3.630.217 E FD, valamint a Z-es számű melléklete,
intézményi beruházások (108.218 E F0 tartalmazza. Az egyéb felhalmozási célú kiadások
között szerepel az állarrtháztartáson belülre, illetve kívülre történő támogatások előkányzata,
mely tételesen a 3/C. és a 3/D. számű meliékletekben szerepel.

o Finanszírozásibevételek

A finanszírozási bevételként került tervezésre az Önkormányzatelőző évlekben keletkezett
maradványából 1.808.314 E Ft.

o Finanszírozásikiadások

A2022. évben tervezett finanszírozási kiadások között szerepel a hitel törlesztés 48.000 E
Ft összegben. Irányítószervi támogatásra atervezett előirányzata8.243,199 E Ft, melynek
nincs hatása a költségvetés foösszegére, a halmozódás kiszűrése miatt.

A bevételek tervezése során figyelembevételre kerültek az aktuális jogszabáIyivá|tozások, az
előző évivárhatő teljesítési adatok, illetve a szakirodák és intézmények számításat, elemzései,
indoklásai.

A kiadások tervezése az Önkormányzat kötelező, önként vállalt és ál|amigazgatási
feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokra tekintettel történt, a bevételeh,hezhasonlóan
szintén a szakirodák, az intézlnények támogatásával, figyelembe véve a fonások biáosította
lehetóségeket.
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EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
Cég.iegyzékszám: 01 06 751999

1146 Budapest. Thökölv út 170. 1. em. 6.

Jelen időpontban és állapotban a tervszámok tekintetében a költségvetési egyensúly belső
fi nanszírozással biztosított.
A könywizsgáló a fentiekben leírtakat íiryelembe véve, a könyrvizsgálói jelentésben
részletezettek szerint, a költségvetési rendelettervezetet tárgya|ásra alkalmasnak ítéli.

Flender Éva
Eí-ender Számviteli, Tanácsadó és Könywi

1 146 Budapest Thököly űt 170.
Kamarai nyilvántartásba-vételi száma: 004

Flender Eva
tag könyvvizsgáló
i tagsági száma:
00653
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