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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Onkormányzata Képviselő-testületének
12/202I. QILB.) az Ónkormányzat 202l. éví költségvetéséről szóló rendeletének

módosításóhoz

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
rószére

Elvégeáem Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (a továbbiakban
Önkormanyzat) 2O2I. évi költségvetéséről szőlő I2l2021. (III.8,) önkormányzati rendelet
módosítására (ötödik számú módosításként) a Képviselő-testület 2022. januári ülésére
előterjesáett rendelettewezetvizsgálatáú. Azelőterjesáésben találhatő rendelettervezet szerint
az Önkorm ányzatz}zl. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidáIt főösszege) a módosítás
hatására20.786.9l8 E Ft-ra változlk, a költségvetési bevételek összege 14.276.758 E Ft-ra,
a költségvetési kiadások összege 20.091.384 E Ft-ra módosul. A költségvetési hiány, illetve
a íinanszírozási többlet összege 5.814.626 E Ft.

Az Önkormányzat 202I. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az
előterj e szté sben rés zle tezett feltevések é s információk alapi án ké szült.

A költségvetési rendelet módosításara vonatkozó rendelettervezet előkészítése az
Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, elóterjesztése 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, amelyekenazelőterjesáett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgúlat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkoző pénzúgyi információk vizsgáiatara vonatkozó 3400.
témaszámű 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 alapját képezik, valamint kelló
bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet
a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel
össáangban készítették el.
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Következtetés és véIemény

Az Önkorm ányzat 202I. évi költségvetésének módosításaról szóló rendelettervezetnek, annak
előterjesáésében bemutatott feltevéseknek, azazokatalátámasztő 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 a|apját.

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

Megítélésem szerint az Önkormónyzat 2021. évi költségvetésének módosítósdra (ötödik
szómú módosítúsként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotúsra alkalmas.

Felh asznúlós korldtozúsa

Jelen jelentés ktzárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készüIt, aú.
kizérőlaga jogszabályokban meghatítrozott célra és módon használható fel.

Budapest,2022.01. 16.
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Kiegészítés a Könywizsgálói Jelentéshez

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére törvényességi, szabályszeníségi
szempontok alapján került sor. Az egyes feladatokra előirányzott összegeknek, a feladatok
közötti arányok módosítasának minősítése (célszerűségi vizsgálat) nem képezi a könyvvizsgáló
feladatát.

Az e|őir ányzat módos ításnál fi gyelembe vett j o gszabályok :

. 2011. évi CXCV. törvény azállamháztartásrőI34. § 35. §

o 2011. évi CLX)O(IX. törvény Magyarországhelyi önkormányzaíuről
o 3681201 1 . (XIL 31.) Korm. rendelet az államháúartásról szóló törvény végrehajtásáról

42.§-44.§
o 4l20I3. (I. 1 1.) Korm. rendelet az államhááartás számviteléről

A könyvvizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Könywizsgálatí
Standardokkal össáangban ellenőriZe az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tervezetét, mely alapján az alábbiakat állapítja meg:

1. A rendelet-módosítás során a főösszeg vdltozúsa 38.228 E Ft, összevont értékű
növekedés.

2. A módosítás követkeÁében a költségvetés főösszege 20.786.918 E Ft-ban kerül
meghatároz ásta az alábbiak szerint :

Megnevezés
Ervényes

előirányzat
E F,t

Módosított
előirányzat

E F,t
Változás

E F,t

Működési költséevetési bevételek 13 54l 756 13 819 186 277 430

Működési költségvetési kiadások
(felhalmozási céltartalék nélkül) 15 384 733 15 428 635 43 902
Működési költséevetési egyenleg - 1 842977 - 1 6a9449 233 528
Felhalmozási költséevetési bevételek 832 849 457 572 - 375 27,7

Felhalmozási költségvetési kiadások
(felhalmozási céltartalékkal) 4 804 498 4 662 749 141 749
F'elhalmozási költsésvetési ecvenles - 3 971649 - 4205177 233 528
költséevetési bevételek összesen 14 374 605 14 276 758 - 97 847
költsésvetési kiadások összesen 20 |89 231 20 09I 384 97 847
költséevetési ecyenles - 5 81,4 626 _ 5 814626
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3. A működési költségvetési bevételek előiranyzatánakváltozása277,430 E Ft növekedés.
Aváltozás magában foglalja azállamháztartáson belülről kapott működési támogatások

összevont értékű 52.272 E Ft, a köáatalmi bevételek 272.596F,Ft, azállamháztartáson
kívülről kapott támogatások 319 E Ft összegű növekedését, valamint a működési

bevételek 47 .757 E Ft csökkenését. A működési támogatások a központi támogatásokon
kívül a pályázati források teljesítését tartalmazzák A köáatalmi bevételek tekintetében
a legjelentősebb tétel aziparűzési adó elóiranyzaténakemelése, mely a teljesítési adatok
figyelembevételével kenilt rendezésre.

4. A felhalmozási bevételek előirányzatának összevont értékű csökkenése 375.277 E Ft,
mely a pályánati forrasok, államhánartáson belülről származó egyéb támogatások
előirányzaténak változása mellett az ingatlanértékesítésből szátrmaző bevétel
előirányzatának a teljesítési adatok szerinti módosítására is sor kerül,

5. A főösszeg növekedésének további tétele a flnanszirozási bevételek körében az
államháztartáson belüli megelőlegezés, mely összeg a kiadási oldalon is megjelenik,
ezen tétel technikai el szrámolású j el lege miatt.

6. A kiadási előitényzatok változásutartalmazzékabevételi elóirrányzatokmódosításának
hatásait, mely mellett belső átcsoportosításokra is javaslatotíeszaz Előterjesztő.

7. Ennek követkeáében a múködési kiadások előirányzata43.902 E Ft-tal emelkedik.

Ezen belül:
,/ személyi juttatasok és kapcsolódó járulékok
,/ Dologi kiadások

- 6.5|7 EFt
- 32.974EFt

Megnevezés
Módosított
e|őirányzat

EFt

Módosított
előirányzat

EFt
Változás

EFt
Működés ftnanszír ozás i bevéte lek 4 I40 504 4 276 5,79 136 015

Működés flnanszír ozási ki ad ások 511 459 641 534 136 075

Működési finanszírozási egyenlep 3 629 045 3 629 045
Felhalmozási finanszírozási bevételek 2z33 581 2233 581

Felhalmozási finanszírozási kiadások 48 000 48 000

Felhalmozási íinanszírozási egyenleg 2 185 581 2 185 581

Finanszírozási bevételek 6 374 085 6 510 160 136 075

Finanszírozási kiadások 559 459 695 534 136 075

Finanszírozási egvenleg 5814 626 5814 626
Bevételek összesen 20 748 690 20 786 918 38228
kiadások összesen 20 748 690 20 786 9l8 38228
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./ Ellátottak pénzbeli juttatása:
,/ Egyéb működési kiadások

- ebből általános tartalék

{ Általános taralék
,/ Működésicéltartalék:
,/ Felhalmozási céltartalék:

73,243 EFt;
9.952 E Ft; (változatlan)

I2I.268 E Ft (változatlan).

+48EFt
+ 83.345 E Ft
+ 49.848 E Ft

9.

A felhalmozási kiadások előirányzata a módosítás követkeáóben 141 .749 E Ft-tal
csökken. Ezen belül a beruházási előirányzat 137.738 E Ft-tal, a felújítási kiadások
előirányzata I.II2E Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadások előfuányzata 2.899 E
Ft-tal csökken.

Az előirányzat módosítás és átcsoportosítás következtében a tartalékok előirányzata az
alábbiak szerint alakul :

10. Az előhányzat módosítás követkeáében a költségvetés egyenlege nem változott, a

hiány továbbra is 5.814.626 E Ft. A felhalmozási költségvetési hitíny növekedését a
működési költségvetési hiany csökkenése kompenzálj a,

11.Az előirányzat módosítások tételeit az Előterjesztés szöveges része, valamint a

kapcsolódó,,Mozgástábla" részletesen mutatj a be,

12. Az előirényzat módosítas a költségvetési rendelettel összehasonlítható mődon, az
érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A módosítás az érintett
mellékleteken megfelelően átvezetésre került.

A könywizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata jelenlegi köttsógvetési
rendeletmódosítási terv ezetét elfogadásra ajánlja.

Budapest,2022.01. 16.
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