
EFtrNDER Számviteli, Tanácsadó ós Könyr,wizsgáló Bt.
Cégjegyzékszám: 01 06 75 1999

1146 Budapest, Thököly út 170. 1. em. 6.

FüGGETLEN xöNywrIzSGÁLór .rrrENTE s

BUDAPEST rÓVÁnOS IX. KERÜLET FERENCVÁROS
öNronnnÁNyzATA

2021. EvI KÖLTsncvErÉs vncREHAJrÁsÁnÓl szÓrÓ
RENDELETTERVEZET vlzscÁr.,lrÁnÓl

2022. május 2.



EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Köny-wízsgáIő Bt,
Cégjesyzékszám: 01 06 751999

1146 Budapest, ThököIy út 170. 1. em. 6.

FüGGETLEN KöNyWIZSGÁLóI .rrr,nNrns

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkor mányzat Képviselő-testülete részére
a2O2t. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezetvizsgá|atáről

Vélemény

Elvégeáem, Budapest Fővaros IX. kerület Ferencvaros Önkormányzat (továbbiakban:

Önkormányzat) 202L évi köitségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezete (a

továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) - amely szerint a teljesített tlevételek összege
21.909.138 E Ft, a teljesített kiadások összege 15.909.769 E Ft -, a berure foglalt számviteli
információk (továbbiakban: számviteli információk) könywizsgálatát, amely számviteli
információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény),
valamint az államháúartás számviteléről szóló 412013 . (I. 1 l .) Korm, rendelet (a továbbiakban:

az államháúartás számviteléről szóló kormányrendelet) aiapján kerültek meghatátozásra,

Véleményem szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 202|.
december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási
rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201r. évi CLXXXIX. törvénynek és az
államháztartásról szőlő20lt. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel,
valamint azállamháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek
összeállításra és előterjesztésreo és ezért véleményem szerint a zárszámadási
rendelette rv ezet rendeletalkotásra alkalm as.

A vélemény alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a
könywizsgálatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok

alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását
jelentésem ,,A köryvvizsgáló zórszámadási rendelettervezet könywizsgáIatáért és

v é l e m é ny e z é s é é r t v al ó fe l e l ő s s é g e " szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzaííól a vonatkozó, Magyarországon hatályos
jogszabályokban és a Magyar Könywizsgálói Kamara,,A könywizsgálói hivatás magatarlás

(etikai) szabályairől és a fegyelmi e§árásáről szőló szabáIyzat"-fuan, valamint az ezekben nem
rendezett kérdések tekintetében a Könylvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete
által kiadott ,,Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi
fliggetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben)
foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előirásoknak
is.
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Meggyőződésem, hogy az általam megszerzet könywizsgálati bizonyíték elegendő és

me gfelelő alapot nyúj t véleményemhez.

Eryéb információk

Az egyéb információk a zárszétmadási rendelettervezetben, illetve anrrak előterjesztésében
foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A
Budapest Fővaros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatvezetése (továbbiakban: ,,vezetés")
felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutaüásáért. A zárszarnadási
rendelettervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem ,,Vélemény" szakaszában
adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra
vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó követkeáetést. A
zátszámadási rendelettervezetben, annak előterjesáésében, valamint mellékleteikben k<izolt

számviteli információk általam végzettkönywizsgálatával kapcsolatbanaz én felelősségem az
egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a
zárszámadási rendelettervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt
egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a

könywizsgálat során szerzett ismereteim alaplán, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok
lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján aíra a követkeáetésre
jutok,Itogy azegyéb információk lényeges hibás állításttartalmaznak, kötelességem eztatényt
jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási
rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi
önkormányzatairőlszőlő2011. évi CLXXXX. törvénynek, valamint azállamhéatartásról szóló
201L évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő
számviteli információknak a számviteli törvényben és az államhá*artás számviteléről szóló
kormányrendeletben foglaltakkal össáangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint
azolyanbelső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart althoz,hogy lehetővé váljon
az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási
rendelettervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért,
hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél avállalkozás (tevékenység) folytatása
elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett,
illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tewezett szetvezeti és
feladatváltozásokra -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén
alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése
a felelős. A vezetésnek a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha
ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadáIyozza, illetve a tevékenység
folytatásrának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
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Az kányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási

folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló zárszámadási rendelettervezet könywízsgálatáért és véleményezéséért

való felelőssége

A könylwizsgá|at során célom kelló bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási

rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár

hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet

tartalmaző fi.iggetlen könyvvizsgálói jelentést bocsájtsak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal

össáangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás
állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha

ésszerű lehet az a vátrakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a

felhasználók adott zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján

me ghozott gazdasági dönté se it,

A Magyar Nemzeti KönywizsgáIati Standardok szerinti könywizsgálat egésze során szakmai
megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő
könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust
tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

o Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli
információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázataií,
kialakítom és végrehajtom az ezen kockénatok kezelésére alkalmas könywizsgálati
eljarásokat, valamint elegendő és megfelelő könywizsgáIati bizonyítékot szerzek a

véleményem megalapozáséú,nz. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem
tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat
összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belsó
kontro11 felülírását.

Megismerem a könywizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében,
hogy olyan könyr,vizsgálati eljfuásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért,hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan
véleményt nyilvánítsak.

Értékelem az Önkorm ányzatnáIés intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli
politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó

kö zzétételek é szszerűsé g ét.
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Követkeáetést vonok le arról, hogy a zátszélmadási rendelettervezet számviteli
információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-
volt-e a vezetés részéről avá|lalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves

költségvetési beszámoló összeallítása, valamint a megszerzett könywizsgálati
bizonyíték alapjén arról, hogy ferrrráll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel

vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az

Önkormrányzatnél, és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása elvének
érvényesülését illetően, különös tekintettel aszewezeti és feladatváltozásokra, beleértve
jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a

követkeáetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság á1l fenn, fiiggetlen
könyr,wizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási
rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e

tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Követkeáetéseim a

ftiggetlen könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könywizsgálati
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az
Önkormanyzatnál és intézményeinél a vállalkoztás (tevékenység) folytatása elvének
érvényesülését,

Megvizsgálom a zárszárnadási rendelettervezetbe belefoglalt sztímviteli információkat,
különös tekintettel az Önkormányzatnak a zfuszámadás keretében bemutatott
költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek váItozásétra, adósságál|ományétra,

vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszenisített
hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzattulajdonában álló szervezetek
működé séb ől származó kötelezettsé gek, része sedé sek alakulására.

Az irányitással megbízott személyek tudomásénahozom - egyéb kérdések mellett - a
könywizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős
megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a
könywizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Budapest, 2022. május 2.
r-_ l-,_-í- ll
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KIEGESZÍrns

BUDAPEST r,ÓvÁnos Ix. KERÜLET FERENCYÁROs ÖNronnnÁNYZAT

202I. nvl xÖr,TsEGVETÉs vBcnnHAJTÁSÁnÓl szÓl"Ó
RENDELETTERVEZETHEZ ADOTT

FüGGETLEN KöNWVIZSGÁLóI .rnr,nNTESHEZ

A könyvvizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Könylwizsgálati
Standardokkal össáangban megvizsgálta az Önkormányzat 2021. évi zárszámadási

rendelettervezetét, mely alapjan kibocsátott jelentését az alábbiakkal egészíti ki:

1. A 2011. évi CXCV, törvény az állarhánaftásról (továbbiakban Áht.) 91. §-ban
foglaltak szerint (63, alcím) a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására
vonatkozó zátszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester

terjesái a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesaését
követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik
hónap.

A Zárszámadási rendelet-tervezet előterjesúésére vonatkozó határidő betartása

B udapest Főváro s IX. kerület Ferencv áro s Önkormán y zatánál bizto sított.

2. A könywizsgálat célja annak megállapítása, hogy
a. a zárszámadási rendelet-tervezet megfelel-e a vonatkozó jogszabályi

előírásoknak, beleértve az önkormányzat rendeleteit is,
b. igazolható-e a zátszámadás és az éves költségvetési beszámoló pénzügyi és

vagyoni adatai között az összhang,
c. a számviteli nyilvrántartás alapján elkészített vagyonkimutatásban bemutatott

ingatlan vagyon bruttó értéke, valamint az ingatlan vagyon katasáeri
nyilvántartásban szereplő ingatlanok bruttó értéke egyezősége biáosított-e.

3. A könywizsgáló elvégeáe a költségvetési beszámoló és a zárszámadási
rendelettervezet egyezőségének vizsgálatát, mely alapján megállapítja, hogy a
k<iltségvetési beszámoló, illetve a zárszámadási rendelet-tervezet összhangja az
áIlatÁáztaftás számviteléről sző|ó 4l20I3. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint
biztosított,

4. A zárszámadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon
készült, magában foglalva az Államhéraartásról szőló2011. évi CXCV. törvény 91. §
(2) bekezdésében előírt mérlegeket, kimutatásokat,
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5. AZárszámadási rendelettervezetben szereplő adatok, valamint a202l. évi összesített

költségvetési beszámoló adatainak egyezősége biáosított.

E|őir ány zato k a laku lá s a

6. A2021. év során eredetileg tervezett költségvetési előirányzat összességében 30 Y"-

kal nőtt, aza|ábbiak szerint:

A bevételi előirány zatok változása:

A működési költségvetési bevételi előirányzatok összevont értékű változása
138.462 E Ft növekedés. Az előirényzatok vá|tozásának jelentósebb tétele a

.,működési támogatások államhéntartáson belülről" előirányzatának 409 .567 E
Ft növekedése, illetve a ,,működési bevételek" előirányzatának 276.295 E Ft-
os csökkenése.
A felhalmozási költségvetési bevételek előirányzatának összevont értékű

változása 437.528 E Ft csökkenés. Tafia|mazza az ingatlan értékesítés
előirányzattának, valamint a felhalmozási célú támogatások állanhéntaftáson
belülről cím (Bakáts projekt, rÉn-rÖZ 2018 pályazatok) előirányzatának
csökkenését.
A működési finanszírozási források előirényzatának változása 4.105.066 E Ft
növekedés, ebből maradvány 3.554.004 E Ft,
A felhalmozásiftnanszírozási források előfuányzatánakváltozása948,542EFt
növekedés, mely teljes összegében maradvány.

A költségvetési bevételi előirányzatok változását befolyásoló jogszabályi módosítások
és egyéb tényezők az Előterjesztés ,,Az Önkormányzat feladat ellátásának általános
értékelés" című fej ezetében kerül részletesen bemutatásra.

I

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

EFt

Módosított
előiányzat

EFt
Változás

EFt
Változás

o/ra

Múködési köhséevetési bevételek 13 680,724 l3 819 186 138 462 10|o/a

Felhalrnozasi költsésvetési bevételek 895 l00 45,7 572 437 528 5|o/c

Működési flrranszírozasi bevételek 171 513 4 276 5,79 4 105 066 2493o/n

Felhalmozási lrrranszírozási bevéte|ek l 285 o39 2233 58l 948 542 174o/c

Bevételek összesen t6 032 376 20 786 9l8 4 754 542 l30%
Működési költség! etési kiadások 13 652 607 15 428 635 |,776 028 Il3oÁ
Felhalmozási költségvetési kiadások 2 235 284 4 662 749 2 427 465 209o/e

Működési frrrarrszíro zás i kiadri.sok 9ó 485 647 534 55l 049 67 1,o/o

Felhalrnozási finanszírozási kiadások 48 000 48 000 100Yo

kiadások összesen 16 032 376 20 786 9l8 4 754 542 l30o/o
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A kiadási e|őirény zatok változása:

A költségvetési kiadási előiriányzatok változása tekintetében az elműlt évhez

hasonlóan a felhalmozási kiadási e|őirényzatok növekedése jelentős, mely
növekedés elsősorban a maradványból történő fejlesztési döntéseket

tu,ta|mazza.

A finanszírozási kiadások előkény zatának növekedése az állanháúartáson
belüli megelő le ge zések<hez kapc solódó változásokat fo gla§ a magában.

Teljesítés

7. A 202I. évi gazdálkodas során a bevételek teljesítése 2I.909.138 E Ft, a kiadások
teljesítése 15.909.769 EFt, az alábbi megoszlásban:

8. A2021. évi gazdálkodás során a költségvetési bevételeinek teljesítése 15.398.978 E
Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 15.314.508 E Ft, így a költségvetési egyenleg
84.470 E Ft többlet. A működési költségvetési bevételek meghaladják a működési
költségvetési kiadásokat, mely szerint a tárgyévi működési bevételek fedezetet

biáositottak az Önkorményzatkötelező és önként vállalt feladatellátásáhozszükséges
működési kiadásokra.

A felhalmozási költségvetés esetén a teljesített kiadások fedezeteként a tárgyévi
bevételek mellett maradvány igénybevételére (belsó ftnanszírozás) is sor került.

A finanszírozási bevételek (iranytószervi támogatás és az átmenetileg szabad
pénzeszközök betétként történő elhelyezésének megszüntetése nélkül) 6.510.i60 E
Ft, melyből az előző év(ek)ben képződött maradvány igénybevétele 5.959.098 E Ft.

A finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül és az átmenetileg szabad
pénzeszközök betétként történő elhelyezése nélkiil) teljesítése 595.26I E Ft, mely az
áI|amháztartáson belüli megelőlegezések mellett a hiteltörlesáés tárgyévi összegét
tartalmazza.

Megnevezés
Bevételek

EFt
Kiadások

EFt
Egyenleg

EFt
Működési költsésvetés l4 815 015 13 287 944 1 527 071

Felhalrnozási költségvetés 583 963 2 026 564 - 1 442 601

Költsógvetés összesen 15 398 978 15 314 508 84 470
Működés i ftnanszír o zási m ű v eletek 4 276 579 547 261 3 729 318
Felhalmozási finanszírozási műveletek z Z)J 581 48 000 2 l85 581

Finanszírczási műveletek összesen 6 510 160 595 26l 5 914 899
összesen 21 909 138 15 909 769 5 999 369
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Azintézmények feladateltátílsát7.at9.635 E Ft iranyítószervi támogatas biáosította.

Az év soriin átmenetileg szabad pénzeszközök vonatkozésábarl 19.500.000 E Ft

összegű betétlekötésre, valamint betót megsziintetésre keriilt sor.

g. A átsámadáshazelkészült az ÖnkormányzatVaryonkimutatása, mely megfelel a

4l20t3. (I. 11.) az á|lamhéntartls számviteléről szóló kormányrendelet 30.§-ban

foglaltaknak. A könywizsgálat kiterjedt a vagyonkimutatásban szereplŐ

ingatlanvagyon számviteli nyilvantartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan

vagyonkatasáeri nyilvantartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke

egyezőségének vizsgálattra. Eltérés az áJlamhááar!áson belülre átadott itgatlan, az

idegen tulajdonon végzettberuhazás, illetve azeh,1hezkapcsolódó vagyoni értékű jog

esetén tapasztalhatő, mely megfelel a hatályos sztámviteli jogszabályi előírásoknak.

10. A zarszílmaőás tarálmazza az önkormányzat és a költségvetési szervek

maradviínyának megéilapíását, megfelelve ezzel a 398|2011.CXII. 31.) az

áIlamhááartásról szóló törvény végrehajtasáról szóló Kormányrendelet 155. §-ban
foglalt előírrásoknak.

11. A zárszánnadási rendelettewezethez kapcsolódó elóterjesáés részletes tájékoztaást
biztosít a 2021. évi költségvetési gazdalkodásról, a feladatok ellátásaról, az

Önkormrány zá és intézményei vagyonának alakulásaról.

12. A vonatkoző jogszabályoknak megfelelően elkészült az Önkormanyzat 202I. éví
maradvány elszámolása, mely a2a21. évi zarszámadási rendelettervezet része (l2 -

15. számű melléklet). A maradvány összege 5.999.369 E Ft, melynek felosáásara tett

javaslatokatazeLőzőek<benbemutatottmellékletektartalínaz.zák.

A folyamatos auditálás során észrevételezett tételeket és eseményeket az Önkorm ányzat
helyesen kezelte, a végrehajtások során íiryelembe vette a könywizsgálói
megállapításokat, j avaslatokat.

Véleményem szerint Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat 2a21,,

december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási
rendelettervezete és azabbanközölt számviteli információkminden lényeges szempontból

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az

államháztartásról szőlő 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelőeno a számviteli törvénnyel,

valamint azá|lamhántartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek

i,É.F,§j,|srffiry
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összeállításra és előterjesztésre, mindezek alapján a zárszámadási rendelettewezet
tárryalásra, illetve rendeletalkotásra alkalmasnak tartom.

Budapest, 2022. május 2.
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