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Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
2023. évi költségvetéséről szóló I. fordulóra benyújtott rendelettervezet vizsgálatáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Képviselő-testülete részére

Elvégeáem a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban
Önkormanyzat) a Képviselő-testület 2022. december 8-i ülésére előterjesztetí 2023. évi
költségvetéséről szóló I. fordulóra benyújtott rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a
bevótelek és kiadások tervezett összege egyezően 24.914.840 E Ft, ezen belül a
költségvetési bevételi főösszeg 21.147.049 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 24.866.840
E Ft, a költségvetési egyenleg (hiány) 3.7l9.791E Ft, amelynek finanszirozásabelsó fonással
(maradvány) tervezett.

Az Önkorminyzatz}z3. évi költségvetéséről szóló I. fordulóra benyújtott rendelettervezete az
előterj esaé sben ré szle tezett feltevé sek és információk al apj an készült.

Az ellenőrzés szükséges alátámasztó dokumentumokat, indoklásokat, adatokat és kiegészítő
információkat a Pol grirmesteri Hivatal dol gozói biáo sították.

Az ellenőrzésem íő célja a jogszabályi előírósok betartdsa, a tervszómoh
megalapozoűsdgónak és valós adatokon való alapulásúnak viugólata, tovóbbá a pénzügyi
helyzet, illetve a költségletés egyensúlyónak víugúlatára terjedt kí.

A könywizsgáló a költségvetési rendelettervezet ellenőrzésekor az alábbi fontosabb
j o gszabályi helyek fi gyelembevételével j árt el:

./ 201L évi CXCV. törvény az Ál\amháztartásről (a továbbiakban Átrt.;.
,/ Magyarország A|aptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontja és (2) bekezdés,
./ Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szőlő 2022. évi XXV. törvény (a

továbbiakban Költségvetési törvény),
201I. évi CXCN. törvény a Magyarország gazdasági stabilitasaról,
2011. évi CLXXXX. törvény a Magyarország helyi önkormányzaturől (a
továbbiakban Mötv.),
201I. évi CXCM. törvény a Nemzeti vagyonról (a továbbiakban Vagyontörvény),
368/201I. (Xq. 31.) Kí, az Államhánartásrő| szóló törvény végrehajtásáról
(továbbiakban Avr.),

,/ 4l2O13. (I. 11.) Ik. azÁtta*nazta.tás számviteléről (atovábbiakban Áhsz.),
,/ 3fiDa11. (XII. 30.) Kr. az Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájánuJás

részletes szabályairól,

0



--É.

---

Az Mötv. 111.
terveáető. Az
alkalmazásában
működési célú
hiányt.
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Rz Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a
polgármester februar 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek, a költségvetési rendelettervezet
elfo gadása a Képvi selő-te stület hatásköréb e tartozik.

AJegyző az azl. fordulóra beterjesztett költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek
vezetőivel egy eztetle, annak eredményét írásbarr rö gzítette.

A 2023. évi költségvetési rendelettervezet meghatérozza a költségvetés végrehajtásanak
szabáIyait, a gazdálkodási jogköröket, illetve az egyéb kötelezettségeket.
A rendelethez kapcsolódó táblarendszer a pénzügyi adatokat és kondíciókat tartalmazza
részletesen, szerkezetében megfelelve a jogszabályi előírásoknak. A rendelettervezethez
kapcsolódó előterjesztés pedig bemutatja a kialakult költségvetési mutatószámokat
befolyásoló tényezőket.

A2023. évi költségvetési rendelettervezet mellékletei - szerkezetüket tekintve - megfelelnek a
j o gszab ályi elő írásoknak.

A költsé gveté si rendelettervezet kiemelt adatai :

ezer í'orintban

Megnevezés összeg
Működési költségvetés
Miiködé si költsé svetés

bevételek
kiadások

18 488 904
17 853 l2I

M űködés i költsésvetés ewenlege 635 783

Felhalmoás
Felhalmoás

költségvetési bevétel ek
költsésvetési kiadások

2 658 I45
7 013 7I9

Fe l halmozós i kö lts é svetés e grc nleg e - 4 355 574
költsésve tési e eye nle e _ 3 7t9 791
Mríködés
Mtíködés

ftmnlsározási bevétel
ftransároási kiadás

M űkö dés i íinans zí ro zás i e sve n I e s
F ell:p,lrrr:.ási fi nanszíroás
F ell:p'ltn zási fi nansáro ás

bevétel
kiadás

3 767 79l
48 000

Felhalmozási finanszírozús i egyenleg 3 719 791

Finansz íroz ási e gye nle g 3 719 79t

§, (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben működési hiány nem
Aht. 23. § (4) bekezdése szerint az Mötv. 111. § (4) bekezdésének
működési hianyon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású

költségvetési hiányt kell érteni. A rendelettervezet nem tartalmaz működési
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o Működési költségvetési bevételek

ezer forintban

Működési bevételek

2023. év
tewezett

előiánvzata
önkor ménv zatok működé si támo satása 2 732 158

Eryéb mlíkö dé s i c é 1 ú tamo gatas ok be véte l eí áIlambáztarás on
belülről 32 B7
Műkö dés i c élú t ámo sat ás ok államhtázt art á s on be lülró l 2 764295
Jövedelemadók
vacyoni típusú adók 4 411 000
Iparűzesi adó 7 200 000
Idesenforgalmi adó 2]0 000
Eeyéb közhatalmi bevétele 704 016
közhatalmi bevételek 12 585 01ó
készletértekesítes el lenértéke

S nl eáltaás ok e l l enértéke 2 02I 468
közvetített sznlgáltaások ellenértéke I82 9I4
Tulaidonosi bevételek
Ellátasi díiak 20I 537
kiszfurl,ázott általános forealmi adó 636 559
Általános forealmi adó visszatérítése 9 000
karnatbevételek 45 000
Esyéb működési bevételek 33 050
Működési bevételek 3 l29 528
Működési célú áfvett pénzeszközök 10 065
nnúxöpnsl KöLTsncvrrpsl BEvETELEK 18 488 904

Az önkormányzat működési támogatása tartalmazza az önkormányzat működésének
általános támogatási összegét, a köznevelési feladatok támogatását, a szociális-,
gyermekjóléti és gyermekétkeáetési feladatok támogatását, illetve a kulturális feladatok
támogatását, mely összességében 2.7 23 .1 5 8 E Ft.
A tervezett bevétel eke t alátámasztó bizonylatok rendelkezé sre állnak.
Az egyéb működési célú államháztartáson belüli támogatás tartalmazza az ,,Egészséges
Budapest Program" keretében integrált alapellátási és Járóbeteg szakellátási központ
megvalósításara kapott működési támogatást és a VEKOP-7 3 4-17-2017-00011 számú
páIyázat tárgyévi összegét. A tervezett forrást a megkötött szerződések alapozzák meg.
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A közhatalmi bevételek előirányzatának tervezett összege 12.585.016 E Ft- az előző év
eredeti e|őirányzatát27 %o-ka|, azaz2.687.289 E Ft-tal haladja meg.

A vagyoni típusú adók előirányzatának növelését a teljesítések, illetve a helyi adó rendelet
módosítása alapjan történő magasabb összegű adótétel indokolj ak,

A köáatalmi bevételek tervezett előirányzatanak legjelentősebb tétele {57 %) az iparílzési
adó. Jelen költségvetési rendelettervezet tárgyalásakor (I. fordulő) az iparúzési adőbőI az
önkormányzatot osáottan megillető forras összege még nem ismert. A 2023- évi
költségvetési rendelettetvezet az előző időszak nyitő ad*ához képest 39 Yo-os növekedést
irányoz elő, melyet a várható teljesítési adatok sem támasztanakalá.

Ennek értelmében a könywiagdló az iparűzési adó előirányzatdnak ilyen mértékű
növelés ét b izonytalannak, illetve magas koc kázat únak íté I L

A működési bevételek az Önkormanyzat és az intézrnények által nyújtott
közszolgáltatásokhoz és egyéb nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak (intézményi ellátási
díjak, aruértékesítés, parkolási díjak, bérbeadás bevétele, egyéb szolgáltatásnyújtás
ellenértéke, áfa bevétel, kamat bevétel stb.), amely előfuényzatok a meglévő szerződések,
megállapodások és tapasztalati adatok (e|őző évi előirényzat és teljesítés adatai),
figyelembevételével kerültek tervezésre. Összege 3.129.528 E Ft. A működési bevételeken
belül a szolgá|tatások ellenértékének előfuányzata 24 Yo-os növekedést mutat. Ezen cím
tartalmazza a parkoláshoz kapcsolódó forrásokat is, mely előirányzat növekedése 42 oÁ. Az
előírányzat tervezését alátétmasztó sámításokat a FEV IX. Zít biáosította.

Működési cétú átvett pénzeszkőz soron kenil tervezésre kerülő forrást megkötött
szerző d é sek támasztj ák alá.

o Működési költségvetési kiadások

ezer forintban

Működési költs ésvetési kiadrisok

2023. év
tervezett

előiÁnvzata
személvi imtatasok 5 775 255
Munkaadókat terhelő iárulékok és szociális l:r:.zzáiannási adó 875 497
Doloei kiadások 7 267 950
Ellátottak pénfueli i uttatasai 184 230
Eeyéb mtíködési kiadások 3 750 189

e b b ől t art al é kok (ál t al áno s t ar t al é k, mííkö dé s i c é l t art al é k) l 076 870
n rúxöorsl KöLT§ncvnrnsr rcnnÁsor l7 853 t21

A 2023. évi költségvetési rendelettervezet tátgyalása I. fordulójának idejében nem ismert
még a minimálbér, valamint a garantált illetmény 2023.évi mértéke. Az előterjesáésben
leírtak szerint ezen többletköltségekre az á|talános tartalékban tewezett előirányzat biztosít
a későbbiekben fedezetet.
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A személyi juttatások tervezése a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján történt.
A Munkaadókat terhelő járulékok és szociális horzájárulási adó a jogszabáúyi előírások
szerint került tervezésre.

A dologi kiadások előirányzatatartalmazzaazirrtézmények és az önkormányzatműködését
bixosító kiadások fedezetét, melyek tervezése során figyelembevételre került a könjzemi
díjak jelentős mértékű növekedése, valamint a folyamatos kötelezettségvállalások, a
működéshez sztikséges egyéb kiadások szerződései, az előző évi teljesítés adatai.

Az e|látottak pénzbeli juttatásai a szociális kiadásokat foglalják magukban a 3lC,
mellékletben foglaltak szerint.

Az egyéb működési célú kiadások tervezett előirányzata tartalmazza a szolidaritási
hoz:zájárulás kiadási előirányzatát(|.73t.799 E Ft), atartalékokat(1.076.870 E Ft), valamint
ezen a címen jelenik meg az éilamhántartáson belülre és kívülre átadott pénzeszközök
előirányzata is (941 .520 E Ft), melyeket a rendelettervezet 3lC, és 3lD. számú melléklete
részletez.

o Felhalmozásiköltségvetési bevételek

ezer forintban

Fe lhalmoz ási költsésvetési bevéte le k

2023. év
tewezett

előiánvzata
Felhalmoás c élű taírc gaás ok államháztartás on b e l ül rő l 2 399 145
Felhalrrroás bevételek 240 a00
Felhalmoási átvett péweszkőzök 19 000
FELHALMO zÁsl rÖ r,r sn c VETE SI BEVÉ,TELEK 2 658 145

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről e|őirányzat tartalmazza az
"Egészséges Budapest Program" Integrált Alapellátás Járóbeteg szakellátási Központ
megvalósításához kapott támogatás targyévi összegét 2.399.I45 EFt.

A felhalmozási bevételek elóirányzata kizárőlag az önkormányzati lakásértékesítésből
szátmaző részletftzetéseket, illetve a prognosztizáltvégtOrlesáések összegét tartalmazza.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata a visszatérítendő kölcsönök
(munkáltatói, tarsasházi) törlesáéséből viirható bevételeket tartalmazza 19.000 E Ft
összegben.
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o Felhalmozási költségvetési kiadások

ezer íbrintban

Felhalnozási költségvetési kiaűsok

2023. év
tewezett

előiánvzata
Beruháások 438 941
Felúiíüások 6 310 378
Esyéb felhalmoási ki adások 264 400

- ebből felhalmozási céltartalék
FELHALMO z,Lsl xÖ r,rsn c VETESI rcauÁs o r 7 013 719

A beruházásokat feladatonként a rendelettervezet 5. számú melléklete (230.504 E Ft),
valamint a 2 - 4 melléklete (208.437 E F0 tar:talmazza. A felújításokat célonként a
rendelettervezet 4. számű melléklete (6.114.740 E Ft), valamint a 2-es számú melléklete,
intézményi beruhazások címen (195.638 E F0 részletezi. Az egyéb felhalmozási célú
kiadások között szerepel az á|lamhá*artáson belülre, illetve kívülre történő támogatások
előirány zata, mely tételesen a 3 l A - 4. számű mellékletekben szerepel.

o Finanszírozási bevételek

A íinanszírozási bevételként a várható teljesítési adatok alapján került tervezésre az
Önkormány zat előző években keletkezett maradványából 3 .7 67 .7 9 I E F t.

o Finanszírozásikiadások

A2022. évben tervezett finanszírozási kiadások között szerepel a hitel törlesáés 48.000 E
Ft összegben. Irányítószervi támogatásra atervezett e|őirányzata9.328.í96 E Ft, melynek
nincs hatása a költségvetés főösszegére, a halmozódás kisárése miatt.

A bevételek tervezése során figyelembevételre kerültek az aktuális jogszabályi változások, az
előző évi varható teljesítési adatok, a szakirodák ós intézmények számításai, elemzései,
indoklásai.

A bevételek részletezésénél leírtak értelmében a könywizsgúló az iparűzési adó tervezett
előirónyzatún ak me galapozotts tígtít j elent időszakb an nem tudj a igazo ln L

A kiadások tervezése az Önkormrinyzat kötelező, önként vállalt és állarnigazgatási
feladatainak el|átásához sziikséges előirányzatokra tekintettel történt, a bevételekhez hasonlóan
szintén a szakirodák,azintézmények trlmogatásával, figyelembe véve a közüzemi díjak jelentős
mértékű emelkedését. A tewezés során tartalékképzésre került sor a minimálbér és garantált
illetmény jövő évi várható növekedésére.
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A 2023. évi költségvetési rendelettewezet I. fordulójára beterjesztett tervszámok
tekintetében a költségvetési eryensúly belső íinanszírozással biztosított.

A könywizsgáló a fentiekben leírtakat fíryelembe véve, a könywizsgálói véleményben
tészletezettek szerint, a költségvetési rendelettewezetet tárgralásra alkalmasnak ítéli.

Budapest, 2022. II.27.

Efender Sztámviteli, Tanácsadó és
1146 Budapest Thököly út 1

Kamarai nyilvántartasba-vételi

U)^o U
Flender Eva

Kamarai tag könywizsgáIő
Kamarai tagsági száma:
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