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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
a Budapest Főváros IX. Kerütet Ferencváros Önkormányzat2022. évi költségvetéséről
szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeáem Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat (továbbiakban
Önkormanyzat) a Képviselő-testület 2022. februar 17-i ülésére előterjesztett 2022. évi
költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett
összege egyezően 20.681.393 E Ft, ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg18.772.807
E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 20.533.121 E Ft, a költségvetési egyenleg (hiány)
1.760.314 E Ft, amelynek finanszirozása belső forrással (maradvány) tervezett.

Az

Önkormárryzat 2022. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesáésben részletezett
feltevések és információk alapjan készült.

A

költségvetési rendelettervezet előkészítéseaz Önkormányzat jegyzőjének feladata és
felelőssége, előterjesáése az Önkormányzat po|gérmesterénekfeladatkörébe, a költségvetési
rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartoztk, beleértve azokat a költségvetési
rendelettervezetben, annak előterjesáésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve
adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesáett előirényzatok és más
pénzúgyiinformációk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A

vizsgálatot a jövőre vonatkoző pénzűgyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400.
témaszámű Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard a|apján hajtottam végre.
Ezen standard értelmében a vizsgáIat tervezése és elvégzéserévénmegfelelő bizonyosságot
kell szerezrem arról, hogy az elóterjesaós szerinti feltevések, információk, adatok, számítások
és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapjat képezik, valamint kellő
bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel,
információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítettékel,
Következtetés és vélemény

Az

Önkorményzat 2022. évi kciltségvetési rendelettervezetének, annak előterjesáésében
bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasúó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi
nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a feltevések nem
képezik az előterjesáett előirényzatok és más pénzügyi információk elfogadhatő alapját.
Továbbá véleményem szerint a költségvetési rendeletíervezetet a hivatkozott feltevések alapján
készítettékel, s bemutaíásétr4 előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal össáangban került
soI.

Megítélésemszerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

EFENDER Számviteli, Tanácsadó

és Könywizsgálő Bt.
CégJegyzékszám: 01 06 7 5L999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

Megiegyzés

A

költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően
eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesáésében foglaltaktól, ami szükségessé
teheti az előtedesztett előirényzatok, illetve ezzel összefiiggésben a költségvetés más pénzügyi
információinak későbbi módosítrását.
Felhasználás korlátozása
Jelen jelentés kizárólag Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestülete tájékoztatására készült, azkizárőlag a jogszabályokban meghatározott célra és módon

használható fel.

Budapest, 2022.02.09.
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és Könywizsgáló Bt.
CégJegyzékszám; 01 06 7ől9g9
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

EFENDER Számviteli, Tanácsadó

Kiegészítésa Független könywizsgálói

jelentéshez

Előzmények
2022.január 19-én Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormanyzatának Képviselőtestülete, a helyben szokásos módon I. fordulóban megtárgyalta a 2022. évi Költségvetési
rendelettervezetet.

Az

véleményt bocsátottam ki, melyben a2022. évi költségvetési
rendeletterv ezetet tárgylásra és kifiig ges úésre alkalmasnak ítéltem.
I.

fordulóhoz

a

könywizsgalói

A

II. fordulóra beterjesáett módosítások ellenőrzése az adatok valódiságára, a jogszabáIyi
elöírások betartásara, a pénzügyi he|yzet vizsgálatétra terjedt ki, mely a tervszárnok
me galapozottságát igazolja.

A könywizsgálatot a magyar Nemzeti Könywizsgálati

következő jogszabályok hatalyos rendelkezéseinek
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Standardok alapjan végeztem el, a
fi gyelembevételével :

20II.évi CXCV. törvény az Átlamnaztartásről

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

2021.

(a továbbiakban Áht.),
(1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdés,

évi XC. törvény Magyarorság 2022. évi központi

költségvetéséről (a

továbbiakban Költségvetési törvény),
2011. óvi CXCN. törvény a Magyarorczág gazdasági stabilitásaról,

2011. évi CLXXXIX. törvény

a

Magyarország helyi önkormányzatahől

(a

továbbiakban Mötv.),
2011, évi CXCVI. törvény a Nemzeti vagyonról (a továbbiakban Vagyontörvény),
36812011. (XII. 31.) Kr. az Allamházartásról szóló törvény végrehajtásáról
(továbbiakban Ávr.),
4l20I3. (I. 11.) Kr. azÁttamnaztartás számviteléről (a továbbiakban Áhsz.),
és a 353l20IL (XII. 30.) Kr. az Adósságot keletkeztető ügyletekhez firté,nő
hozzé4fuulás részletes szabályairól.

A költségvetés tartalmi és formai elemeire vonatkozó jogszabályi előírások a, lnt.4 §, 4/A §,
5-6 §,6/C §, 23-24 §,29lA §,34 § (1)-(2) bekezdés és a 102 § (3) bekezdés, továbbáaz Avr.
24. §, 27-28 §-ban, illetve az Mötv. 68 § (4) bekezdésében és a 111-116 §-ban találhatók,
melyek mellett az ágazatijogszabályokban foglaltak is irrányadók.

A

2022. február 17-i Képviselő-testületi ülésre előterjesztetto az Önkormányzat 2a22. évi
költségvetési rendelettervezetének II. fordulóra elkészített dokumentumainak átvizsgálásáí
követően az alábbíakban fo glalom össze véleményemet :

I. A

tervezett foösszeg növekedése 700.811

E

F't, melynek forrásai a központi

támogatások várható többlete (383.359 E Ft) a telekadó (109.000 E Ft), egyéb míiködési
bevétel (90.000 E Ft), egyéb működési támogatások (18.180 E Ft) illetve a maradvány
igénybevétele(100.272 E F0. Ez utóbbi a 202I. decemberében leutalt nulladik havi
támogatás forrásaként j elenik meg.

§FENDF,

EFENDER Számviteli, Tanácsadó

és Könywizsgáló Bt.
Cég]egyzékszám: 01 06 75 1999
1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

il.

A forrásokat figyelembe véve, kötött kiadási címnek számit az országgyűlési képviselő

váIasrtás, akötelező pótlékemelés, illetve azállamhévtartásonbelüli megelőlegezés. A
központi tamogatás többlete által finanszirozott egyéb kiadások az e|ső fordulóban már
tervezésre kerültek.
Az egyéb kiadási címek vonatkozásában a módosítás érinti a szemólyi juttatásokat és
kapcsolódó jrárulékokat (50.202 E Ft), a dologi kiadásokat (230.526 E Ft), egyéb
működési kiadásokat (58.811 E Ft), beruhrázásokat (41.000 E Ft), felújításokat (110.000
E Ft), az egyéb felhalmozási kiadásokat (110.000 E Ft), valamint az állanhánartáson
belüli megelőlegezések visszafizetésénekelőirényzatát 000272 E Ft). Az egyéb
működési kiadásokon belül az általános tartalék előirányzatának növekedése 22,3lI E
Ft.

III.

A módosító javaslatokat figyelembe véve a működési költségvetés egyenlege 261.000
E Ft növekedéssel 65I.520 Ft többlet. A felhalmozási kOltségvetéshianya a működési
többlet változásénak összegével nőtt, így jelenlegi egyenlege 2.411.834EFt.

IV.

A tartalékokat érintő módosítások követkeáében az általános tartalék mértéke55.444
E Ft,

a céltartalék mértéke I73.268

E Ft összegben kerül meghatározásra.

A jogszabályi előírások és a magyar Nemzeti Könylwizsgálati Standardok szerint lefolytatott
könywizsgáIat alapján megállapítható, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzat}D22. évi költségvetési rendelettervezetének tartalma és formája össáangban
van a jelenleg hatályos jogszabályi követelményekkel.

A

könywizsgáló a módosító javaslatokat megalapozottnak tekinti. Az I. fordulóra
kibocsátott könywizsgálói véleményben részletezetteket is firyelembe véve a
rendelettew ezetet elfogadásra

aj

ánlja.

Budapest, 2022.02.09.
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