
EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
Cég]egyzékszám: 01 06 751999

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

KÖNYWI ZSGÁLÓI VPIEME NY

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 3/2022, (II.22.) az
Ónkormányzat 2 0 2 2. évi költs égvetés érő l szóló rendeletének módo sítás ához

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
részére

Elvégeztem Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (a továbbiakban
Önkormányzat) 2022, évi költségvetéséről szőIő 312022. (II.22.) önkormányzati rendelet
módosítására (második számú módosításként) a Képviselő-testület 2022. szeptember 8-i
ülésére előterjesáett rendelettervezetvizsgáIatát. Azelőtelesáésben találhatő rendelettervezet
szerint az Önkormányzat2022. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a
módosítás hatására 25.465.869 E Ft-ra változlk, a költségvetési bevételek összege 19.254.325
E Ft-ra, a költségvetési kiadások összege 25.105.422 E Ft-ra módosul. A költségvetési
hiány, illetve a finanszírozási többlet összege 5.851.097 E Ft.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az
előterj e szté sben ré szle tezett feltevé sek é s információk alapj án ké szült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az
Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat
polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendeiet módosítasának elfogadása a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik beleértve azokat a rendelettervezetben, annak
előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és
becsléseket, amelyekenaz előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A viagdlat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkoző pénzigyi információk vizsgálatára vonatkoző 3400.
témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre.
Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése róvén megfelelő bizonyosságot
kell szereznünk arról, hogy azelőterjesztés szerinti íbltevések, információk, adatok, számítások
és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő
bizonyosságot anól, hogy a költségvetési rendelet módosításara előterjesáett rendelettervezet
a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, sztímításokkal és becslésekkel
össáangban készítették el.
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Következtetés és véIemény

Az Önkormányzat2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletteruezetnek, annak
előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, azazokatalátámasztőbizonyítékoknak avizsgálata
alapján semmi nem jutott tudomásomta, atni miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a
feltevések nem képezik az előterjesáett e|őirányzatok és más pénzügyi információk
elfogadható alapját.

Továbbá véleményem szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették
el, s bemutatására, elóterjesaésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésem szerint az Önkormónyzat 2022. éví kölíségvetésének módosítúsúra (mósodik
számú módosításként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Fe lh as ználás ko r lúto aís a

Jelen jelentés kizárólag az Önkormányzat Képviselő-testülete tájékoztatására készült, azt
kizárőlag a jogszabályokbarr meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2022.08.31.
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Kiegészítés a Könywizsgálói Jelentéshez

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére törvényességi, szabályszerűségi
szempontok alapján került sor. Az egyes feladatokra előirányzott összegeknek, a feladatok
közötti arányok módosításának minősítése (célszeniségi vizsgálat) nem képezi a könywizsgáló
feladatát,

Az előir ányzat módo sításnál fi gyelembe vett j ogszabályok:

o 2011. évi CXCV. törvény azáL|anháztartásről,34. § 35. §

c 20Ii. évi CLXXXIX. törvény Magyarorczág helyi önkormányzatairő|
. 368/2011. (XII.31,) Korm. rendelet azállarnháztartasról szóló törvény végrehajtásáről

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

A könywizsgáló a hatályos jogszatrályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Könywvizsgálati
Standardokkal összhangban ellenőrize az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rendeletmódosítási tervezetét, mely alapján az alábbíakat állapítja meg:

1. A módosítás követkeáében a költségvetés öösszege 501.338 E Ft-tal nő, mely alapján
a költségvetés főösszege 25.465.869 E Ft-ban kerül meghatáxozásra az alábbiak
szerint:

I}{egnevezés

Aktuális
előinínyzat

EFt

Módosított
előinínyzat

EFt
Változás

EFt
Működési költséevetési bevételek ,l5 834 797 16 072 537 237 740
Működési költsésvetési kiadások 16 380 637 16 801 906 42l 269
Működési költségvetési egyenleg 545 840 7z9 369 183 529
Felhalmozási költséevetési bevételek 3 o09 774 J l81 788 172 014
Felhalrnozási költsésvetési kiadások 8 3l5 03l 8 303 516 ll 5l5
Felhalmozási költsésvetési esvenleg - 5 305257 5 121 728 183 529
költséevetés bevéte|ek összesen l8 844 571 19 254 325 4a9 754
költséevetés kiadások összesen 24 695 668 25 I05 422 409 154
Költségvetési eqyenleg - 5 851 097 - 5 851 097
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2. A működési költségvetési bevételek előiranyzatának összevont értékű változása
237.740 E Ft növekedés. A véútozás magában foglalja az allamháztartáson beltilről
kapott működési többlettámogaást 111.693 E Ft (normatív támogatás, NépszámláIásra
kapott támogatás, EMMI pályázatí támogatás) összegben, a köáatalmi bevételek
előirényzatának átcsoportosítás miatti 10.466 E Ft csökkenését, a működési bevételek
előkényzatának129.708 E Ft, valamint azátvettpénzeszközök elóirányzaténak 6.805
E Ft növekedését. A bevételi előirányzatok változásrának tételes bemutatását az
Előterj esztéshez kapcsolódó melléklet tartalmaz z a.

3. A felhalmozásíbevételek előirányzata 172.014 E Ft-tal nő, mely a felhalmozási céIú
átvett pénzeszközök címen jelenik meg (parkolóhely megválüís, telekalakítrási
megállapodás). A felhalmoási célú források felhasmálasa a felhalmozási céltartalék
növelésével valósul meg.

4. A működési költségvetési kiadások körében az előbányzat módosttás az alábbiak
szerint alakult:

- Személyi juttatások

és kapcsolódó járulékok
- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatása:

- Egyéb működési kiadások

5. Felhalmozási kiadások előirányzatának váItozása 11.515 E Ft összevont értékű
csökkenés, mely magábarr foglalja aberlhéaások előirányzatának|2.645 E Ft, az egyéb
felhalmozási kiadások előirlnyzatának 5.479 E Ft növekedését, valamint a felújítások
29.636 E Ft csökkenését.

+ 243.476EFt
+ 62.2L3 EFt
+ 591 EFt
+ 114.989 E Ft, ebból tartalék 17 %.

Megnevezés
Aktuális

előiányzat
EFt

Módosított
előinínyzat

EFt
Változás

EFt
Múködési firranszírozási bevételek 3 511 140 3 662 724 91 584
Működés i f,nranszirozási kiadások 22a 863 3I2 441 91 584

Működési finanszírozási egyenleg 3 35o 277 3 350 277
Felhalmozás f,uranszírozási bevételek 2 548 820 2 548 820
Felhalmozás finanszírozási kiadások 48 000 48 000
Felhalmozási finanszírozási ecyenleg 2 500 820 2 500 820
F lnanszir o zás i be v ételek 6 119 960 6 z11 544 91 584
Fnmszirozási kiadások 268 863 360 447 9l 584

Finanszírozási egyenleg 5 851 097 5 85l 097
Bevételek összesen 24 964 53l 25 165 869 50l 338
kiadások összesen 24 964 531 25 465 869 501 338
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6. A finanszírozási bevételek és kiadások előirányzatának változása az állarrthéatartáson

belüli megelőlegezés bevétele és kiadása címén jelenik 91.584 E Ft összegben.

7 . A tartalékok előirányzatának váItozása az alábbi:

./ Általanos taralék
,/ Céltartalék (felhalmozási):

12.583 E Ft csökkenés;
82.014 E Ft növekedés.

8. Az előirényzat módosítás követke ztében a költségvetés egyenlege 5 .85 1 .097 E Ft hiány
(változatlan), melynek kompenzálása belső flnanszítozással, a maradvány

igénybevételével történik.

9. Az e|őírányzat módosítások tételeit az Előterjesáés szöveges része, valamint a

kapcso lódó,,Mozgiástábla" részletesen mutatj a be.

|0. Az előitányzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlíthatő mődon, az
érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A módosítás az érintett
mellékleteken megfelelően átv ezetésre került.

A könylvizsgáló a fentiekben rögzítettek és az e|végzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata jelenlegi költségvetési
rend eletm ó d o s ítási terv ezetét elfo gadás ra aj ánlj a.

Budapest, 2022.08. 31.
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