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Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Ónkormányzata 3/2022. (IL22.) az
Ónkormónyzat 2 0 2 2. évi költs é gveté s éről szóló rendeletének módo sításához

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
részóre

Elvégeáem Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat (a tovabbiakban
Önkormanyzat) 2022. évi költségvetéséről szólő 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet
módosítására (harmadik sámú módosításként) a Képviselő-testület 2022. november 17-i
ülésóre előterjesáett rendelettervezetvizsgáIatát. Azelőtegesáésben található rendelettervezet
szerint az Önkormányzat 2022. évi kiadási és bevételi főösszege (konszolidált főösszege) a
módosítás hatásara 27.26a.624 E Ft-ra változik, a költségvetési tlevételek összege 20.828.286
E Ft_ra, a költségvetési kiadások összege 26.679.383 E Ft-ra módosul. A költségvetési
hiány, illetve a finanszírozási többlet összege 5.851.097 E Ft.

Az Önkormínyzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szőlő rendelettervezet az
e lőterj e sáésben ré szle tezeít feltevé sek és információk alapj án ké szült.

A költségvetési rendelet módosításara vonatkozó rendelettervezet előkészítése az
Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesáése az Önkormányzat
polgármesterének í-eladatkörébe, a költségvetési rendelet módosítasának elfogadása a
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak
előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és
becsléseket, amelyeken az előtetjesáett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A viugúlat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkoző pénzigyi információk vizsgá|atára vonatkozó 3400.
témaszámu Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre.
Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot
kell szereznünk arról, hogy az előterjesáés 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 vélemény

Az Önkormányzat2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak
előterj esztésében bemutatott feltevésekn ek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata
alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy ezek a

feltevések nem képezik az előterjesáett előirányzatok és más pénzügyi információk
elfogadható aLapját.

Továbbá véleményem szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapjan készítették
el, s bemutatáséna, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal össáangban került sor.

Megítélésem szerint az Önkormúnyzat 2022. évi köIíségvetésének módosítdsára (harmadik
szómú módosíttísként) előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotdsra alkalmas.

F elh asználás ko rlátoaís a

Jelen jelentés kizárólag az Önkotmányzat Képviselő-testülete tájékoztatásiára készült, azt
kizárőlrag a jogszabályokban meghatétrozott célra és módon használható fel.

Budapest, 2022,11. 09.
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Kiegészítés a Könywizsgálói Jelentéshez

A költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére törvényességi, szabályszerűségi
szempontok alapjan került sor, Az egyes feladatokra előirányzoít összegeknek, a feladatok
közötti arányok módosításának minősítése (célszerűségi vizsgálat) nem képezi a könywizsgáló
íbladatát.

Az előirényzat módo sításnál fi gyelembe vett j o gszabályok :

o 2011. évi CXCV. törvény azáL\amhétáartásról34. § 35. §

o 2011. évi CLXXXX. törvény Magyarországhelyi önkormányzatakőI
o 368/2011. (XII. 3 1 .) Korm. rendelet az állanhaztartásról szóló törvény végrehaj tásáről

42.§_44.§
o 4l20I3. (I. 1 1.) Korm. rendelet az állarrÁáúartás számviteléről

A könyvvizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és a Magyar Nemzeti Könywizsgálati
Standardokkal összhangban ellenőriae az Önkormányzat jelenlegi költségvetési
rende letmó do s ítás i terv e zetét, me ly al apj án az alábbiakat állapitj a me g:

1. A módosítás következtében a költségvetés foösszege 1.794.755 E Ft-tal nő, mely
a|aplán a költségvetés főösszege 27.260.624 E Ft-ban kerül meghatátozásra az
alábbiak szerint:

Megnevezés
Aktuális

előiányzat
EFt

Módosított
előininyzat

EFt
Változás

EFt
Működési költségvetési bevételek 16 072 537 16 844 142 71l 605
Múködési költsésvetési kiadások 16 801 906 17 335 202 533 296
Működési költsésvetési egyenleg - 729 369 - 491 060 238 309
Felhalmozási költsésvetés bevételek J l81 788 J 984 144 802 356
Felhalrnozási költséevetés kiadások 8 303 5l6 9 344 l8l l 040 665
Felhalmozási költsésvetósi egyenleg - 5 121728 - 5 360 037 238 309
tr(öhségvetés bevételek összesen 19 254 325 20 828 286 1 573 96l
Költségvetés kiadasok összesen 25 105 Á11 26 679 383 1 513 96I
tr(öltséeyetési egyenleg - 5 851 097 - 5 851 097
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2. A működési költségvetési bevételek előirányzatának összevont értékű változása
77I.605 E Ft növekedés. A változás magában foglalja az á||amhááartáson belülről
kapott működési többlettámogatást 60.070 E Ft (normativ támogatás + 75.935 E Ft
VEKOP pályazati támogatás - 15.865 E Ft) összegben, a közhatalmi bevételek
e\őirányzatának 420,000 E Ft növekedését (iparűzési adó + 450.000 E Ft,
idegenforgalmi adó + 120.000 E Ft, egyéb közhatalmi bevételek - 150.000 E Ft),

valamint a működési bevételek előirányzatának 296.916 E Ft növekedését. Ez utóbbi
legjelentősebb tétele (75,5 %) a kjszám|ázott forgalmi adó bevétele. A bevételi
előirányzatok változásának tételes bemutatását az Előterjesáéshez kapcsolódó
me l l ékl et tarta|maz:za.

3. A felhalmozási bevételek előirányzata 802,356 E Ft-tal nő, melynek leg|elentősebb
tétele ingatlan értékesítés, összege 799.000 E Ft.

4. A működési költségvetési kiadások körében az előirányzat módosiás az alábbiak
szerint alakult:

- Személyi juttatások

és kapcsolódóiárulékok
- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatása:

- Egyéb működési kiadások

5. Felhalmozási kiadások e\őirányzatának változása I.023.665 E Ft összevont értékű
növekedés, mely magában foglalja a beruházások előirányzatának 35.272 E Ft
csökkenését, a felűjítási kiadások előírányzatának 800.337 E Ft, valamint az egyéb
felhalmozási kiadások e\őiríny zatának 258.600 E Ft növekedését.

+ 89.700 E Ft
+ 528.719 E Ft
- 6.500 E Ft
- 61.623 EFt.

Megnevezés
Aktuális

előin{nyzat
EFt

Módosított
előiányzat

EFt
Yáltozás

EFt
Működés i finanszírozási bevételek 3 662 724 J 883 5l8 220 794
Működési finanszírozási kiadasok 312 447 533 241 220 794
Működési finanszírozási egvenleg 3 35o 277 3 3s0 277
Felha|rnozasi flnanszirozási bevételek 2 548 820 2 548 820
Felhalmozási finanszírozási kiadások 48 000 48 000

Felhalmozási fi nanszírozási esvenles 2 500 820 2 500 820
Finanszírozási bevételek 6 211 544 6 432 338 220,794
F nanszír ozás i kiadások 360 447 58l 24l 220 794

Finanszírozási eeyenles 5 851 097 5 85l 097
Bevételek összesen 25 465 869 27 260 624 1 794 755
kiadások összesen 25 465 869 27 260 624 l 794 755
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6. A finanszírozási bevételek és kiadások előirényzatának változása az á|lamháztartáson

belüli megelőlegezés bevétele és kiadása címén jelenik 200.794 E Ft összegben.

7 . A tartalékok előirényzatánakváItozása az alábbi:

,/ Általános taralék
,/ Céltartalék (felhalmozási):

2.539 E Ft csökkenés;
60.399 E Ft csökkenés.

Az előirányzat módosítás következtében a költségvetés egyenlege 5.851.097 E Ft hiány
(változatlan), melynek kompenzálása belső ftnanszitozással, a maradvány

igénybevételével történik.

9. Az előirányzat módosítások tételeit az Előterjesáés szöveges része, valamint a

kapc solódó,,Mozgástábla" részletesen mutatj a be.

l0. Az előkényzat módosítás a költségvetési rendelettel összehasonlítható mődon, az
érvényben lévő jogszabályi előírásoknak megfelelően készült. A módosítás az érintett
mellékleteken megfelelő en áft ezeté sre került.

A könywizsgáló a fentiekben rögzítettek és az elvégzett vizsgálatai alapján Budapest
Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata jelenlegi költségvetési
rendeletm ódosítás i terv ezetét elfo gadásra aj ánlj a.

Budapest, 2022.11. 09.
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