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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
14/2015. (IV. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásának végrehajtásáról
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire, az önkormányzat költségvetési
szerveire terjed ki.
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. §
(1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2014. évi költségvetésének tényleges
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét
állapítja meg.
(2)

22.680.570 e Ft-ban,
17.286.486 e Ft-ban

A finanszírozási célú bevételek
a.) belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
Működési célra
678.669 eFt
Felhalmozási célra
58.829 eFt
Összesen:
737.498 eFt
b.) külső finanszírozásra szolgáló bevételek:
Működési célú hitel felvétele
Felhalmozási célú hitel felvétele
Egyéb finanszírozási célú bevétel
Összesen:
Finanszírozási bevételek mindösszesen:

(3) Finanszírozási célú kiadások:
Hitel és kölcsöntörlesztés
Egyéb finanszírozási célú kiadás
Finanszírozási kiadások mindösszesen:

0 eFt
0 eFt
86.289 eFt
86.289 eFt
823.787 eFt
431.536 eFt
0 eFt
431.536 eFt

3. §
(1) A költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet, az összevont
mérlegadatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §. (1) bekezdésében meghatározott tényleges bevételi főösszeg forrásait és
azok összegét a 3. és 19. mellékletek tartalmazzák.
(3) A költségvetési szervek bevételeit 4. melléklet tartalmazza.
4. §
(1)

A Közgyűlés a költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek)
kiadásait 6.981.826 eFt-ban határozza meg.

(2)

A Polgármesteri Hivatal kiadásait 1.754.326 eFt-ban, a Közterület-felügyelet
kiadásait 178.751 eFt-ban határozza meg.

(3)

Az (1) – (2) bekezdésben foglalt kiadási előirányzatok kiemelt előirányzatainak
teljesítését a 6., 14., 15. melléklet tartalmazza.
5. §

(1) A közgyűlés a költségvetési szervek – kiemelt előirányzatként kezelt – 2014.évi
engedélyezett záró létszámkeretét 1.250 főben határozza meg a 7. mellékletben
részletezettek szerint.
(2) A közgyűlés a Polgármesteri Hivatal 2014.évi engedélyezett záró létszámkeretét
251 főben határozza meg, a Közterületfelügyelet engedélyezett záró
létszámkeretét 28 főben határozza meg, SZMJV Önkormányzata engedélyezett
záró létszámkeretét 1 főben határozza meg.
(3) Az önkormányzat a költségvetési szerveknél az engedélyezett létszámon felül 51
fő közfoglalkoztatotti létszámot határoz meg.
6. §
Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-13.
és 16-18. melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 1.575.123eFtban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 20. melléklet
tartalmazza.
VAGYONMÉRLEG
8. §
(1) A 2014. év önkormányzati, és a költségvetési szervek vagyonának mérleg
főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:

Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök
Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök
Pénzeszközök
Követelések
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen:

76.017.714 e Ft
13.932 e Ft
5.354.895 e Ft
1.683.916 e Ft
265.756 e Ft
284.019 e Ft
83.620.232 e Ft

Saját tőke
Kötelezettségek
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen:

79.446.873 e Ft
1.658.968 e Ft
775 e Ft
2.513.616 e Ft
83.620.232 e Ft

(2) A vagyonmérleg adatainak részletezését a 27-28. melléklet tartalmazza.
9. §
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és egyúttal az önkormányzat
2014 évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.5.) önkormányzati rendelet hatályát
veszti.

Dr. Puskás Tivadar sk.
polgármester

Dr. Károlyi Ákos sk.
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

INDOKOLÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2014. (III.5.) önkormányzati rendeletével
hagyta jóvá a város 2014. évi költségvetését, melyet a 17/2014.(V.05.), a 26/2014.(VI.26.), a
31/2014.(IX.17.), a 28/2014.(XII.18.), és az 3/2015.(II.09.) önkormányzati rendeleteivel - az
időközben bekövetkezett változások miatt - módosított.

I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok
körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények,
rendeletek határoznak meg az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az
önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden
területen megjelent, elsősorban a sport, és a kulturális, oktatási, egészségügy, szociális
ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások
(alapítványoknak, egyesületeknek stb.) összege is.
Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel,
intézményeivel, általa alapított gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek segítségével,
valamint vásárolt közszolgáltatások révén látta el, tehát gondoskodott azon feladatok
ellátásáról, melyek törvények, rendeletek által előírtak.
A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító
okiratokban kerültek meghatározásra.
Költségvetési szervek összetétele a következő:
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Polgármesteri Hivatalon kívül a
következő intézményeket működtette 2014. január 1-jén:
Megnevezés

Intézmények száma
18 önállóan működő és 1 önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv

Óvodai ellátás
Közművelődési feladatok ellátása
Településüzemeltetési,
feladatok ellátása

5
önállóan
működő
költségvetési szerv

és

gazdálkodó

közszolgáltatási 1 önállóan működő és 1 önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv

Egészségügyi feladatok ellátása

1
önállóan
működő
és
gazdálkodó
költségvetési szerv
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 1
önállóan
működő
és
gazdálkodó
ellátása
költségvetési szerv
Szociális alapellátási feladatok
1
önállóan
működő
és
gazdálkodó
költségvetési szerv
Összesen
19 önállóan működő és 10 önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési
szerv

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 nemzetiségi önkormányzat (horvát,
roma, német, szlovén), valamint 2 társulás ( Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás,

Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás) működésével
kapcsolatos feladatokat is ellátta.
A nemzetiségi önkormányzatokhoz és társulásokhoz költségvetési intézmények nem
kapcsolódnak.
Szombathely város önkormányzata a Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló
törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település
lakosságszáma alapján, mely a következő:
Lakosság száma 2013. január 1-jén 78.207 fő, mely az előző évhez képest 255 fős
csökkenést mutat.

I/a. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
Az önkormányzat pénzkészletének 2014.évi változását a 35.sz.mellékletben mutatjuk be.
Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2014. december 31-én
5.124.244 eFt volt ami nem csak az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az
egyéb (pl.: bérlakás elkülönített számlája, pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön
számlája, állami hozzájárulás számla) alszámlákon elkülönített egyenlegeket is tartalmazza.
Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 4.146.744 eFt
egyenleggel zárt.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE
A város 2014.évi bevételi előirányzata 16.016.161 eFt eredeti előirányzatról az évközi
rendeletmódosítások során összességében 58,59 %- kal, 9.384.843 eFt-tal növekedett:
A változás főbb okai:
 a 2013. évi pénzmaradvány elszámolásakor jóváhagyott, jelentős összegű áthúzódó
kötelezettségvállalások forrásai
 az önkormányzati és az intézményi saját hatáskörű többletbevételek,
 az év közben biztosított központi, központosított és egyéb támogatások,
 az átvett pénzeszközök összegei jelentették.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Önkormányzatok működési támogatása
A tervezett előirányzatot módosították az év közbeni igényléseken alapuló egyes szociális
feladatok kiegészítő támogatásként önkormányzatunkat megillető összegek, valamint a
központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások évközi módosításai.
Elvonások és befizetések bevételei
Itt számoljuk el az előző évi pénzmaradvány elszámolás finanszírozásból adódó korrekcióit
(az intézményi elvonások beutalását az önkormányzat részére), melynek összege működési
célra összesen 57.279 e Ft.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belűlről
Az intézményekkel összesített működési támogatásértékű bevételként tervezett 3.415.358
eFt bevételi előirányzatból a ténylegesen realizálódott összeg 2.913.074 eFt volt. Ebből az
Egészségügyi Alapellátó Intézmény OEP finanszírozása 195.650 eFt.
Az Európai Unios pályázatokhoz kapcsolódó bevételek a támogatási szerződések szerinti
lehívások ütemében érkeznek. Itt számoljuk el a Haladás Sportkomplexum központi
támogatását is.

Közhatalmi bevételek
A helyi adóbevételeink változását (indexét) - az előző évi tényadatokat 100 %-nak tekintve az alábbi táblázat mutatja be:
2010/2009

2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

Építményadó

100,07

102,56

146,12

105,92

91.35

Idegenforgalmi
adó

93,84

87,43

120,04

104,10

76,13

Iparűzési adó

100,18

118,26

108,54

111,18

104,90

Összesen:

100,15

115,63

113,99

110,19

102,43

A helyi iparűzési adóbevétel vonatkozásában az előző évhez képest a bevételi összeg
emelkedett, összegszerűségében 302.509 eFt-tal. Az előirányzat túlteljesülését néhány
kiemelkedő adóerővel rendelkező szombathelyi vállalkozás jelentős adókötelezettség
növekedése eredményezte.
Az építményadó tekintetében a 2013 évi teljesítési adatokhoz képest a mutatkozó bevételi
összeg csökkenését a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben rögzített építményadó
mértékek csökkentése, a tanműhelyekre vonatkozó (0 Ft/m2/év) adómérték, valamint az új
építésű építményekre első adóévben alkalmazott (0 Ft/m2/év) adómérték bevezetése
eredményezte.
Működési bevételek: Az oktatási intézmények működési bevételeinek teljesítése az eredeti
előirányzathoz képest kisebb mértékű alulteljesítést mutat az intézményi ellátási díjak
betegségekből, távollétekből eredő elmaradása miatt.
A kulturális intézményeknél az eredeti előirányzathoz képest jelentős többletbevétel
realizálódott (137.269 eFt), melyet saját hatáskörű előirányzatmódosítási kérelmükben
módosítottak.
Az önkormányzatnál a működési bevételek jelentős hányadát a bérleti és lízingdíj bevételek
képezik. Itt számoljuk el az önkormányzati helyiségek és lakások bérleti díját, valamint a
közterület-foglalási és parkolás gazdálkodási bevételeket is.
Osztalék és hozam bevétel a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt-ben lévő
részesedésünk után illette meg önkormányzatunkat.
Működési célú átvett pénzeszközök 46.706 eFt jelentősebb összege:
Savaria Szimfonikus Zenekar egyéb civil szervezettől kapott támogatásai
Intézmények (Savaria Szimfonikus Zenekar, Mesebolt Bábszínház)
vállalkozásoktól kapott támogatásai

15.000 eFt
27.478 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Felhamozási célú önkormányzati támogatások
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvénye alapján
a SZMJV feladatainak támogatására (foglalkozatás támogatása) 1.470.000 eFt, míg a
SZMJV feladatainak biztonságos finanszírozására (uszoda fejlesztés) 800.000 eFt összegű
támogatás érkezett az önkormányzathoz.
Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 68.§-ában
foglaltak szerinti adósságkonszolidációja kapcsán a konszolidáció önkormányzatunk
esetében két formátumban valósult meg, állam általi átvállalással és törlesztési célú
támogatással.

Az összesen 4.477.818 eFt összegű adósságkonszolidálás során a pénzforgalomban is
megjelenő 2014.június 30-ig támogatásként befolyt összeg 410.804 eFt
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek a
projektek megvalósulási ütemének megfelelően és a támogatási szerződésekben foglaltak
szerint kerülnek lehívásra.
Felhalmozási bevételek
A 2014. évi költségvetési rendelet előírásainak megfelelően a Közgyűlés minden hónapban
tárgyalta a vagyongazdálkodási bevételek alakulásáról szóló beszámolót.
Az önkormányzati lakások, ingatlanok érékesítéséből pályáztatás során befolyt bevétel
360.426 eFt. 2015. évre áthúzódott a VASIVÍZ Zrt-ben lévő részvényértékesítés 24 millió Ft
összegű bevétele; a Felli Hungary Kft-vel létrejött adásvételi szerződés első két
vételárrészlete.
A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit
üzletrészünket 180 e Ft értékben eladtuk a Nagykanizsai Önkormányzatnak

Kft-ben

lévő

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése összesen 59.908 eFt, melynek tételei:
16.131 eFt
Munkáltatói kölcsön visszatérülése
31.847 eFt
Lakáskölcsöntörlesztés
Nyugat Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekthez SZOVA-tól
11.930 eFt
átvett pénz

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA
ÁGAZATI KIADÁSOK
Oktatási kiadások (8.sz.melléklet)
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése – az intézmények működtetésén túl – 2014
évre vonatkozóan 372.300 e Ft-ot biztosított oktatási célokra, amely összeg tartalmazta az
oktatási intézmények karbantartására fordítható 45.000 e Ft-os keretet. Az előirányzat
összege a költségvetési rendelet módosításait követően 458.760 e Ft-ra módosult az
alábbiakra tekintettel:
- az előirányzatot csökkentette az intézmények részére átcsoportosított támogatások, és a
karbantartásra fordított kiadások összege,
- növelte a pénzmaradvány jóváhagyott összege, (köztük a TÁMOP 3.1.2-11//-2012-0045
pályázat keretében – a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban természettudományos laboratórium
kialakításához - nyert 91.344 e Ft),
- növelte a KLIK felé fennálló kötelezettség: az általános és középiskolák áthúzódó
kiadásaira biztosított 55.661 e Ft.
Az oktatási kiadásokban szereplő tételek döntő többsége törvény, önkormányzati rendelet,
közgyűlési határozat illetve fennálló szerződések alapján került tervezésre és felhasználásra.
Az Oktatási kiadásokból – a karbantartás kivételével – kizárólag a szakmai Bizottság
határozata alapján történt kifizetés.
Intézményi karbantartás előirányzatából a nevelési-oktatási intézmények karbantartására a
Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság határozatainak megfelelően a
felmerülő karbantartási, korszerűsítési munkák kerültek elvégzésre.

Kulturális kiadások (9.sz.melléklet)
Kulturális kiadásokra illetve média támogatására 2014. évben összesen módosított
előirányzatként 2.795.962 e Ft-ot biztosított a Közgyűlés, amelyből 2.526.463 e Ft a
kulturális intézmények támogatása.
Nem önkormányzati szervezetek támogatására 2014. évben 26.750 e Ft-ot biztosított a
Közgyűlés, a támogatási összegek megállapodás alapján teljes egészében kiutalásra
kerültek.
A Kulturális és civil alap tételsorán 20.477 eFt állt rendelkezésre, amelyből kifizetés kizárólag
a szakmai bizottság határozata alapján történt. 2014. december 31. napjáig a módosított
előirányzat 99,95 %-a felhasználásra került.
A rendezvények, egyesületek, közös fenntartású intézmények, médiák, színház támogatása
a szerződésekben meghatározottak szerint kerültek kifizetésre.
A 2015.évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 1.338 eFt mely a 2014.évi maradvány
elszámolásról szóló előterjesztésben szerepel.
Szociális kiadások (10.sz.melléklet)
Szociális kiadásokra a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat támogatásán kívül módosított előirányzatként 626.874 e Ft állt rendelkezésre, a
teljesítés év végéig 95,17 %.
A központi bevételekkel fedezett kiadásokra 231.842 e Ft állt rendelkezésre, amely összeg
98,53 %-ban kerültek felhasználásra.
Az önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások teljesítése összességében 93,21 %-os, a
rendelkezésre álló 395.032 e Ft előirányzatból 368.199 e Ft került 2014. december 31.
napjáig kifizetésre.
Önkormányzati támogatásból biztosított segélykeretből a szociálisan rászorult emberek
érdekeit és jogos igényeit szem előtt tartva törekedtünk a központi és a helyi irányelveknek
megfelelő gazdálkodást folytatni.
A bizottsági határozatokkal biztosított 2015. évre áthúzódó kötelezettségvállalások összege
25.480 e Ft.
Egészségügyi kiadások (11.sz.melléklet)
Az Egészségügyi Alapellátó Intézet támogatásán kívül eredeti előirányzatként 121.664 eFt
állt rendelkezésre, az intézmények részére történő átcsoportosításra, illetve a Segítés városa
programra kapott támogatásra tekintettel a módosított előirányzat 86.206 eFt, mely összeg
év végéig 82,6 %-ban felhasználásra került.
A 2015.évre áthúzódó kötelezettségvállalás összege 12.453 eFt mely a 2014.évi maradvány
elszámolásról szóló előterjesztésben szerepel.
Gyermekvédelmi kiadások (12.sz.melléklet)
A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi működési és
felhalmozási kiadásokra biztosított támogatásán kívül 5.300 e Ft állt rendelkezésre. A
felhasználás az alábbiak szerint alakult:
- A Gyermekek átmeneti Otthona TEGYESZ támogatására 2.000 e Ft állt rendelkezésre,
melyből 324 e Ft került felhasználásra.
- A Helyettes szülői hálózat költségeire 300 e Ft került tervezésre. A feladat a Pálos Károly
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével kerül ellátásra, 2014 évben az
összeg nem került felhasználásra.
- Az SOS Gyermekfalu Magyarország Alapítvány részére biztosított 3.000 e Ft támogatási
összeg átutalásra került.

Egyéb más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai (13. sz.
melléklet)
A Parkolásgazdálkodási kiadás előirányzatából a megkötött szerződés szerint fizettük a
parkolás üzemeltetését.
Erdőgazdálkodási költségek sora terhére a megkötött szerződés szerinti munkákat rendeltük
meg.
Közbeszerzési kiadások sorából a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt.
A vagyongazdálkodási kiadások előirányzatát hirdetésekre, értékbecslésekre és földhivatali
eljárási díjakra költöttük.
A Savaria Városfejlesztési Kft. tulajdonosi támogatásként 16.776 e Ft-ot, a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 7.500 e Ft működési
támogatást kapott.
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász támogatása tételsoron 33.000 e Ft került tervezésre,
az ellátási szerződésben foglaltak szerint 2014. december 31. napjáig a teljes összeg
kiutalása megtörtént.
Az intézményeknek 2013. évben ki nem utalt támogatás 361.192 eFt-os összegét teljes
mértékben teljesítettük.
A helyi közösségi közlekedés támogatása címen kapott központosított pénzeszközök
beérkezése után az összegek a Vasi Volán részére továbbutalásra kerültek.
NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0002 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése
Szombathely 2030 projekt pénzügyi zárása megtörtént, az eltérést az okozta, hogy a projekt
megvalósítása során a rendelkezésre álló támogatási keretnél alacsonyabb összegű
ajánlatok érkeztek.
TÁMOP-5.4.9-11/1
Modellkísérleti
program
az
alapszolgáltatások
funkcionális
összekapcsolására projekt 2015. február 28-án lezárult. A záró beszámolót az önkormányzat
2015. március 28-áig nyújtja be, a fennmaradó kifizetések megtörténtek, illetve március 28áig megtörténnek.
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési csomópont
létesítése projekt megvalósítása során a rendelkezésre álló támogatási keretnél alacsonyabb
összegű ajánlatok érkeztek, így a támogatás egy része várhatóan nem kerül felhasználásra,
azonban a projekt fizikai és pénzügyi zárása még nem történt meg, a megvalósítási határidő
2015. március 31.
Klíma és energetikai stratégia végleges változata még nem készült el. A stratégia
véglegesítése az Operatív Programok Európai Bizottság általi elfogadását követően
történhet meg, mivel azokat be kell építeni a Stratégiába. Az operatív programok elfogadása
folyamatban van, 2015 tavaszára várható.
Az egyéb működéssel kapcsolatos kiadások és egyéb támogatások, kiadások tételsorok a
szerződésekben és kötelezettségvállalásokban foglaltaknak megfelelően kerültek kiutalásra,
az áthúzódó kötelezettségvállalások összegeit a maradvány elszámolás előterjesztésben
szerepeltetjük.
Sportkiadások (16.sz.mellkélet)
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. évben a Szombathelyi Sportközpont és
Sportiskola Nonprofit Kft. működtetésén túl 760.742 e Ft-ot biztosított a sport ágazat
kiadásaira. A sportkifizetésekre Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése és a szakmai
bizottság határozatai alapján, kizárólag szerződéskötést követően került sor.
A nagyobb összegű támogatások a sportszervezetekkel egyeztetett ütemezés szerint
történtek, ilyenek például: FALCO KC Kft., Szombathelyi Haladás Labdarúgó és
Sportszolgáltató Kft, Haladás VSE, Dobó SE, Viktória FC.
A többi sportszervezet a Sport Bizottság döntése alapján – pályázati úton – működési
támogatásban, vagy – szintén pályázati úton – sportrendezvény-támogatásban részesült.
A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Városi Diáksport Bizottság a Kulturális és
Sport Bizottsághoz benyújtott éves programja alapján kapott támogatást. A Szombathelyi

Szabadidősport Szövetség támogatása 2014. évben 8.000 e Ft, a Gyermek és ifjúsági sport
támogatása pedig 24.540 e Ft volt.
A költségvetési táblákból látható, hogy 2014. december 31. napjáig a tervezett
előirányzatoknak 96,66%-a felhasználásra került, azaz a feladatok majdnem teljes
egészében teljesítésre kerültek.
Kommunális és városüzemeltetési kiadások (17.sz.melléklet)
Az Egyéb feladatok előirányzatból fizettük ki a Szova Zrt-vel kötött szerződés alapján az
aluljárók fenntartását, nyilvános illemhelyek üzemeltetését, autóbuszvárók fenntartását,
közterületek lobogózását, utcanévtáblák kihelyezését, közterületi hulladékgyűjtők
karbantartását, egyéb városgazdálkodási szolgáltatásokat (szánkó-, sípálya, szökőkút, stb),
városi átfogó rágcsálóirtást, önkormányzati tulajdonában lévő építési telek fakitermelési,
tuskózási és tereprendezési munkáit, baleseti kárügyben önkormányzatot terhelő önrészt.
Szintén ebből a sorból egyenlítettük ki az autóbuszvárók törött oldalpaneljeinek és törött
hirdetés vitrinjeinek cseréjét, a Múzeumpark nyilvános WC takarítását, a Brutscher J. utcai
információs autóbusz megállóhely jelzőtábla áthelyezését, „Tilos a dohányzás” matricák
díját, a Dolgozók úti 3778 hrsz-ú magáningatlanon (volt Novák piac az Árkádia
Bevásárlóközpont mögött) található 40 m3 mennyiségű kommunális hulladék elszállítását,
ártalmatlanítását, zajterhelés mérését.
A „Csapadékvízelvezetés” sorából a Mikes K. u. 3. sz. előtti közterületen parkoló
tervezésének végszámláját, igazgatás szolgáltatási díjat, telekalakítás engedélyezési eljárás
fellebbezési díját, valamint a Torony u. - Dolgozók u. - Ernuszt K. utcák által határolt terület
csapadékvíz-elvezetéséhez a vagyonkezelői hozzájárulást fizettük ki.
A köztisztasági tevékenységet a Szova Zrt., az iIllegális hulladéklerakókkal kapcsolatos
tevékenységet a SZOMHULL Nonprofit Kft. a szerződésében foglaltak szerint végezik.
A Csaba úti felüljáró fenntartását, karbantartását a Szova Zrt., illetve az E.On szerződés
szerint teljesítette.
A parkfenntartási munkákat a város teljes területén a Szombathelyi Parkfenntartási és
Temetkezési Kft. látja el parkfenntartási szerződés keretében.
A légszennyezettségi mérőállomások villamos energia ellátása előirányzatából a
Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére a telepített mérőállomás
villamos áram díját térítettük meg.
A Temetkezés és ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat a szerződésnek megfelelően elvégezte
a szolgáltató. Tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. december 1-től öt
évre a szolgáltatói szerződést megkötöttük.
A vízhasználati díj sorából a 2013. IV. negyedévi és a 2014. I-III. negyedévi vízkészlet
használati járulékot fizettük ki.
A szolgalmi joggal terhelt épületrészek karbantartását a megállapodásoknak megfelelően a
társasházaknak a 2013. évi elszámolások alapján fizettük ki.
Az önkormányzati tulajdonú területeken a SAVARIA REHAB-TEAM Kft. végezte a fűnyírási
munkákat.
A „Környezetvédelmi kiadások” előirányzatából a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság a következőket támogatta: a Pelikán Park környezetében
történő környezeti zaj alapállapot felmérését, a Bogáti kastélyparkban a fapótlási munkákat,
a szárazelem gyűjtési akciót, a „Tanítók Fája” libanoni cédrus beszerzését, telephelyre
szállítását, komposztáló ládák elhelyezését, őrzését és kiosztását.
Út – hídfenntartási, felújítási kiadások (18.sz.melléklet)
Az Út–hídfenntartási, felújítási kiadásokra biztosított előirányzatok felhasználása a
kötelezettségvállalásokat, valamint a folyamatban lévő megrendelt munkákat figyelembe
véve teljesült.
A „Kátyúkár-önerő biztosítása” előirányzatából az önkormányzati önrész összegét fizettük ki.
A Közösségi közlekedési sorából a Szent István király utcai buszmegálló készült el.
A Közvilágítás előirányzatából Dolgozók u. 7. sz. előtti kisfeszültségű oszlop áthelyezési
munkáit, a Városháza árkád lámpáinak karbantartását, a Szent Márton szobor és Szent

István szobor közvilágításának, a Fő téri energiaoszlopok javítását, a Szent István parkban a
Május 1. Söröző bejárata melletti kidöntött kandeláber helyreállítási munkáit; a Rákóczi F. u.
- Gyöngyösparti sétány, Király u., Fő téri padvilágító, a burkolatban lévő díszvilágítási
lámpatestek, faveremrácsokban lévő díszvilágítási lámpatestek, Fő tér közeli és egyéb
középületek díszvilágítási lámpatesteinek javítását, Puskás Tivadar úton az iparvágány után
kidöntött közvilágítási oszlop helyreállítási munkáit, a Verseny u-ban Stromfeld u és a Május
1. u közötti szakaszon a 6 db elavult, gyengén világító lámpatestek cseréjét, valamint az Ipari
parkban a nem világító közvilágítási lámpatestek karbantartási, javítási munkáit végeztettük
el.
A Hézagkiöntés előirányzatából a város kijelölt útjain a 2013. évi aszfaltrepedések
javításának garanciális visszatartásáról szóló számlát, valamint a 2014. évre megrendelt
aszfaltrepedési munkákat fizettük ki.
A Hídfenntartás sorából a város hídjainak karbantartását rendeltük meg, például a Parkerdei
úton átereszkorlát, a Szent Imre herceg u. 130/A ingatlan előtti Hoczer malomtól D-re lévő
Gyöngyös-patak gyaloghíd helyreállítását, a téli üzemeltetéshez szükséges hófogóhálók
felszerelését, valamint a Liget u híd javítását.
A „Zárt csapadékcsatorna” sorából a zárt csatorna fedlapjainak, víznyelőrácsainak cseréjét,
szintbeemelését, a felmerülő hibák, károk elhárítását, javítását és a csapadékcsatorna
rendszer tisztítási munkáit fizettük ki.
A Nyílt árok tisztítás előirányzatából a nyílt árkok iszapolást, mederprofilozását, az árkok
területén lévő bozót és cserje irtását végeztettük el.
A Víznyelők tisztítása előirányzatából az azonnali beavatkozást igénylő feladatok
elvégzésére használtuk fel.

Felhalmozási célú kiadások (20.sz.melléklet)
Lakásalap
Az iparosított technológia felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 22/2009.(X.15.) önkormányzati
rendelet szerint a Bem J. u. 11. Társasház kapott vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást. A támogatást az önkormányzat 2017. október 31-ig, havi részletekben 64
hónapon keresztül folyósítja.
A Panel program támogatása terhére a Kodály Z. u. 18-20. és a Kodály Z. u. 26-32.
társasházakkal a támogatási megállapodás aláírás megtörtént, a támogatás
felhasználásának elszámolási határideje 2015. február28.

Vagyongazdálkodás
Az önkormányzati felhalmozási kiadások közül a Semmelweis u. 47. szám alatti ingatlan
kisajátítási összegének, valamint a Kőszegi utcai parkolólemez visszavásárlási árának a
megfizetése megtörtént.
Az Illés Akadémia céljaihoz szükséges ingatlanvásárlás - amelyre vonatkozóan
előszerződést kötöttünk 8.661 eFt vételár mellett - meghiúsult, mert a Kormány
1100/2014.(III.4.) Korm. határozatában a szombathelyi 0975/5 hrsz-ú, Magyar Állam
tulajdonában lévő ingatlant a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe adta.
A BPW-Rába Kft. területbővítéséhez szükséges adásvételi szerződés megkötésére és 7.300
eFt összeg megfizetésére júliusban került sor.
A zanati futballpályához szükséges területek adásvételére megtörtént.
A herényi temetőhöz szükséges területvásárlás másodszor is meghiúsult, ezért a Közgyűlés
döntése értelmében kisajátítási eljárást indítottunk. A kisajátítási eljárás lezárult, a
kártalanítási összegnek, 27.120 e forintnak a megfizetésére 2015 januárjában került sor.
A Prenor Kft. telephelyének a felújítása tekintetében a bérleti díj beszámítása megvalósult.
A Vagyongazdálkodás kiadásai közül az oladi temetőbővítés még nem valósult meg, a
szerződések tervezete 2015-ben került előkészítésre.

Közművesítés
Szombathely MJV szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése című projekt
végső elszámolását és az ehhez kapcsolódó zárónyilatkozatot a Közreműködő Szervezet és
az Irányító Hatóság elfogadta, a projekt zárásáról az Európai Bizottság jóváhagyása
megérkezett.
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése előirányzatából a Torony u. - Dolgozók útja - Ernuszt K. u.
által határolt terület csapadékvíz elvezetési tervét, a Sziget u. csapadékvíz elvezetés
műszaki ellenőrzésének végszámláját, engedélyes eljárások bonyolítási díját, a Teleki B. u. Stromfeld u.- 11-es Huszár u. által határolt terület, a Kámon-Herény városrész csapadékvíz
elvezetésének kivitelezési munkáit fizettük ki.

Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
Az út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program előirányzatából az
útfelújításokhoz kapcsolódó hatósági díjakat, a Kámoni templom melletti gyalogút
közvilágítását, a templom díszvilágítását, a Károlyi A. u. 5. előtti járda közvilágítását, a
Zeneiskola mögötti parkolók burkolatépítési, csapadékvíz elvezetési és közvilágítási munkáit,
a Thököly utcai parkoló felújítását, a Pelikán parkban lévő Pelikán szobor megvilágítását, a
Szent Márton úti gyalogos aluljáró közvilágítási hálózat felújítását, burkolat tisztítását és a
térfigyelő kamerarendszer kiépítését, a Mikes K. u. 3. szám előtti és a Thököly u. 13-15. alatti
parkolók, az Aréna utca Thököly u. - Zrínyi Ilona u. közötti szakaszának felújítását, a Reguly
Antal Ált. Iskola udvarán harangláb díszvilágításának kiépítését, Saághy I. u. Metro
körforgalom és Maros u közötti szakasz részleges felújítását, a Gábor Áron u. járda
felújítását, a Pázmány P. krt. 2-22. hsz. közötti szakaszon a betonlapos járda, térkő
burkolatúra történő átépítését, a Deák Ferenc utca Paragvári u. Szabó Miklós utca közötti
szakaszán a járda teljes felújítását, a Bem J. u. 9-19 házszám közötti szakasz betonlapos
járda aszfalt burkolatúra történő átépítésének teljes körű kivitelezést, a Vépi úton a
közvilágítás kiépítésének, a város több pontján gyalogátkelőhelyek közvilágításának
korszerűsítését, valamint a felújítási munkák műszaki ellenőrzését fizettük ki.
A Kisfaludy S. u. és a Széll K. u. tömbbelső felújítása megtörtént.
A Vak Bottyán utcai Gyöngyös patak díj felújítása elkészült.

Egyéb beruházások
Az AGORA Fő tér 23/B. ingatlan átalakításához a műszaki ellenőri szerződést megkötöttük.
A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás – fedezethiány miatt - két alkalommal is
eredménytelen lett.

Egyéb fejlesztések
Az Évközi tervezések sorából szakhatósági engedélyezési díjakat, a 8619 hrsz-ú ingatlan
megosztásához szükséges földmérését, közműegyeztetéseket, hitelezői igénybejelentéshez
nyilvántartásba vételi díjat fizettük ki. Ezen sor terhére fizettük ki a csapadékvíz
elvezetésének, a közvilágítás és utak, járdák, parkolók építésének, felújításának a tervezését
(pl. a Kárpáti K. u. kandeláberes, földkábeles közvilágítás tervezése; a Pázmány P. krt. 2-22.
sz. előtti, a Bem J. u. 9-19. sz. épületek előtti és a Deák F. utca járdák felújításának terve, a
Külső Nárai u. K-i oldalán járdaépítés tervezése; a Zeneiskola mögötti parkolók tervezése; a
Thököly u-i parkoló felújítási, a Bakó József u 18-26 sz. épületek mögötti területen parkoló
szilárd burkolatos kialakításának, csapadékvíz elvezetésének, közvilágításának tervei; a
KRESZ park felújítása kiviteli tervdokumentációja).

Nagyprojektek, projektek
NYDOP-3.1.1/B1-K-2013-0007 Új Városliget építése Szombathelyen projekt megvalósítása
folyamatban van. A Mesevár Óvoda közösségi célú felújítása megtörtént. A Csónakázó tó
partján nyilvános mellékhelyiség építés kivitelezése folyamatban van, műszaki átadása
2015-ben várható. A Csónakázó tó környezetében a közvilágítás kiépítése, emlékmű

környezetében a parkoló felújítása megvalósult. A Tó körüli sétány építése, kertészeti
munkáinak megvalósítása, szigetre vezető új híd építése folyamatban van.
SZMJV Településfejlesztési koncepciójának és programjának elkészítése
A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján elkészült hosszú távú településfejlesztési
koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia dokumentumai. A 272/2014 (XI.5.)
Kormány rendelet szerint az önkormányzat feladata a város integrált területi programjának
az elkészítése. A dokumentum elkészítése jelenleg is tart, a fennmaradó összegekre
továbbra is szükség van, azok a későbbiekben kerülnek kifizetésre.
A szombathelyi „AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi
közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása " című projektben a sikeres
közbeszerzési eljárás eredményeként kötöttünk szerződést a ZÁÉV Zrt. – FÉSZ Zrt.
Konzorciummal a kivitelezési munkák elvégzésére. A bontási munkák ténylegesen 2014.
november elején megkezdődtek. A kivitelezés folyamán a tervezői-művezetői feladatokat az
ARMEX Budapest Kft., a műszaki ellenőri feladatokat a Savaria Városfejlesztési Kft. látja el.
A projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés I. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás
nyertese az ALEX Fémbútor Kft. a megnevezett tárolási helyekre a termékeket leszállította.
Az eszközbeszerzés II. ütemére irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.
A Hermann Ottó SZKI főépület (Ernuszt kastély) homlokzatának részleges felújítása 2014.
július 31-én befejeződött.
Gyöngyösszőlős-Gyöngyöshermán kerékpárút hálózat I. ütemére vonatkozó kivitelezési
közbeszerzési eljárását megindítottuk.
Az IVS II. projekt keretében a Dózsa György u-i és Gagarin u-i gyalogátkelőhelyek
szabványos világításának kiépítése megtörtént. Az Óperint utca - Dózsa György utcai
körforgalmi csomópont kiépítése az evangélikus templom előtti teresítés kivételével
megtörtént, az ideiglenes forgalomba helyezési eljárás folyamatban van.
A nevelési intézmények fejlesztése – NYDOP-5.3.1/B-12 pályázat keretében a Játéksziget
Óvoda átalakítása, kivitelezési munkái befejeződtek.
A Weöres Sándor Óvoda telekhatár rendezése megtörtént, a területátadás követően valósul
meg a kerítés és útépítés, a kártalanítási eljárás illetve a meglévő épületek bontása.
EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv végleges változata nem készült el, így a
szerződött összeg 20%-a nem került kifizetésre. A városfejlesztési akcióterv végleges
változatának része egy pénzügyi koncepció, melyet csak az operatív programok Európai
Bizottság általi elfogadását követően lehet pontosan elkészíteni. Az Operatív Programok
elfogadása folyamatban van, 2015 tavaszára várható.
Szombathelyen hulladékgyűjtő jármű beszerzése pályázatnál (Földművelésügyi
Minisztérium) a szerződése alapján a kifizetés 2015. év során esedékes.

Intézményi beruházások, felújítások
A Városi intézményi felújítási alap előirányzatából a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján a felújítási munkák finanszírozása az
intézmények költségvetésén keresztül történt.
Zrínyi Ilona utcai Általános Iskola Rákóczi utcai épület felújítása befejeződött.

IV.ÉRTÉKPAPÍR ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA
Hitelállomány alakulása
Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 68.§-ában
foglaltak szerinti 5000 fő feletti városok adósságkonszolidációja kapcsán a konszolidáció
önkormányzatunk esetében két formátumban valósult meg, állam általi átvállalással és
törlesztési célú támogatással.
Az adósságkonszolidálás során a hitel állomány központi támogatással 409.153 eFt-tal,
átvállalással 4.040.764 eFt-tal csökkent. (Összesen tőke csökkenés 4.449.917 eFt)

Az adósságkonszolidáción kívül az önkormányzat önerőből 22.384 eFt hiteltörlesztést
valósított meg.
A hitelállomány alakulása ezer Ft-ban:
2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Hitel
Nyitóállomány

8.567.376

11.746.136

14.260.503

16.176.719

13.867.631

4.382.932

Hitel felvétel

3.698.466

1.945.973

2.001.431

91.813

0

0

699.094

976.991

1.281.888

1.859.721

1.353.968

22.384

8.137.967

4.449.917

Hiteltörlesztés önerő
Hiteltörlesztés –
adósságkonszolidáció
Zárállomány
Hitelállomány
értékelése
Hitel Mérleg
záró
Kötvény

11.566.748

12.715.118

14.980.046

14.408.811

4.375.694

- 89.368

179.389

1.545.385

1.196.673

-541.180

7.238

89.368

11.746.137

14.260.503

16.176.719

13.867.631

4.382.932

0

2.499.980

2.499.980

2.499.980

Adósságkonszolidáció
Összesen

2.499.980
18.676.699

16.367.611

4.382.932

0

V. VAGYON ALAKULÁSA
Az államháztartásban 2014. január 1-től új államháztartás számviteli rendszer lépett életbe.
Az átrendezés feladatait az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.)
kormányrendelet, valamint az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával
kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet előírásai szerint végeztük.
A 2013.évi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegét kellett átrendezni a fenti
jogszabályokban meghatározott tagolás és tartalom szerint, majd ennek alapján elkészítettük
a rendező mérleget. A rendezőmérleg mérlegfordulónapja 2014.január 1-je, egyben ezt kell
2014.évi nyitómérlegnek tekinteni.
A 2013.évi költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegének önkormányzati összesített
főösszege 82.105.631 eFt, mely főösszeg a jogszabályi rendezések átvezetése után
78.820.547 eFt-ra változott.
A rendezőmérleg főösszege változásának főbb összetevői:
 Az új államháztartási számviteli szabályok szerint az államháztartáson belülre
vagyonkezelésre átadott eszközök az átadó szervezet mérlegében nem mutathatók
ki. Ezért az önkormányzat által a KLIK vagyonkezelésébe átadott eszközök a
mérlegből kivezetésre kerültek, csak mérlegen kívüli nyilvántartási számlákon
kezeljük. Emiatt a mérlegfőösszeg változása – 3.418.573 e Ft.
 A jogszabály alapján a 2013. évi mérleg eszköz oldaláról kivezetésre került a nem az
önkormányzatot megillető közhatalmi bevételekkel kapcsolatos követelések 37.250 e
Ft összege ( gépjárműadó 60%-a, illetékbevételek), valamint a forrás oldalról a
támogatási programok előlegeinek összege is.
 A számviteli szabályok változása miatt a 2013. évi beruházási szállítók összegei
felvételre kerültek a beruházások, felújítások főkönyvi számlákra.

Az eszközök állományi értékének változása a 2014. január 1-jei rendezőmérleghez
viszonyítva %-ban:
Eszközök
2014.01.01
rendezőmérleg
e Ft-ban
Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Koncesszióba, vagyonkezelésébe adott
eszközök
Nemzeti Vagyonba tartozó Befektetett
eszközök összesen
Készletek
Értékpapírok
Nemzeti Vagyonba tartozó
Forgóeszközök összesen
Pénzeszközök
Követelések
Egyéb sajátos eszközoldali
elszámolások
Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

2014.12.31.
zárómérleg
e Ft-ban

2014.12.31./
2014.01.31.
%

151.482
70.548.809

130.940
69.977.830

86,44
99,19

5.892.537

5.908.944

100,28

0

0

0,00

76.592.828

76.017.714

99,25

20.034
0

13.932
0

69,54
0,00

20.034

13.932

69,54

922.665

5.354.895

580,37

1.262.677

1.683.916

133,36

22.343

265.756

1189,44

0

284.019

-

78.820.547

83.620.232

106.09

Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2014.évi rendezőmérleg adathoz képest
emelkedést mutat, 78.820.547 eFt-ról, 83.620.232 eFt-ra növekedett.

Tárgyi eszközök
2014. évben kifizetett beruházások közül az alábbiakat a tárgyévben aktiváltuk:
 Játéksziget óvoda felújítását
 Önkormányzati bérlakások felújítását
 Kisfaludy S. u. és a Széll K. u. 51. tömbbelső felújítását
A tárgyi eszközök között nagymértékű növekedést mutat a befejezetlen beruházások
állománya, mivel az útfelújítások, parkolók kialakítása, csapadékcsatorna felújítások nagy
része, illetve a projektek közül jelentősebb összegek (pl. AGORA Sportház felújítása,
Körmendi – Óperint u. csomópont kialakítása, IVS III – Új városliget rekonstrukciója) még
nem kerültek aktiválásra, ezeket továbbra is a befejezetlen beruházások között tartjuk
nyílván.
A térítésmentes átvételek jelentős részét a Magyar Államtól átvett földterületek értéke, illetve
a VASIVÍZ Zrt.-től átvett szennyvíz és ivóvízhálózat eszközeinek értéke képezi.
Egyéb növekedésként számoltuk el a pénzforgalomban még meg nem jelent, de aktiválandó
összegeket, KLIK vagyonkezeléséből visszavett eszközök főkönyvi átsorolását illetve a
Szova Zrt kezeléséből visszavett ingatlanokat.
Egyéb csökkenésként számoljuk el a számviteli szabályok miatt az üzemeltetésre (VASIVÍZ
Zrt, SZOVA Zrt) és a KLIK vagyonkezelésébe átadott eszközök főkönyvi átsorolását, illetve a
kataszteri változásokat.

Befektetett pénzügyi eszközök
A részesedések, üzletrészek állományát 2014. december 31-én a 36.sz.melléklet
tartalmazza.
Az önkormányzat részesedéseinek állományában bekövetkezett változások az alábbiak:
Nyitó állomány:
Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Nonprofit Kft. 6%-os
üzletrész eladása Nagykanizsa Önkormányzatnak
Savaria TISZK Nonprofit Kft. - Vasi Szakmunkásképző Oktatási Alapítvány
üzletrészének megvásárlása
Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. - Alapítás

5.892.537

Záró állomány:

5.908.944

- 180
3.587
13.000

A pénzeszközök nagymértékű növekedését indokolja az önkormányzat számlájára év végén
beérkezett központi támogatások és helyi adó feltöltések összege.
A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tételei a helyi adó követelések,
valamint a kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések összege. A jelentős mértékű
növekedést a Söptei önkormányzatnak nyújtott kölcsön értékvesztésének visszaírása,
valamint a SZOMHULL Kft-nek nyújtott kölcsön összege okozza.
A források állományi értékének változása az 2014. január 1-jei rendezőmérleghez
viszonyítva %-ban:
Források
2014.01.01
rendezőmérleg
e Ft-ban
Saját tőke
Kötelezettségek
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos
elszámolások
Passzív időbeli elhatárolások
Források

2014.12.31.
zárómérleg
e Ft-ban

2014.12.31./
2014.01.31.
%

73.485.957
5.333.067

79.446.873
1.658.968

108,11
31,11

1.523

775

50,89

0

0

0,00

0

2.513.616

78.820.547

83.620.232

106,09

A kötelezettségek jelentős csökkenést mutatnak az adósságkonszolidáció miatt.

VI. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉSÉRE KÉSZÍTETT INTÉZKEDÉSI
TERV BESZÁMOLÓT ÉRINTŐ VÉGREHAJTÁSA
1. Az önkormányzat gazdasági társaságai aktuális pénzügyi helyzetét a Közgyűlés külön
napirendi pont keretében tárgyalja a gazdasági társaságok 2014.évi mérlegbeszámolói
kapcsán.

2. Az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott kölcsöneinek bemutatása (Forintban):
kölcsön
nyújtás

Nyitó
Szhelyi Haladás Futball Kft

kölcsön
visszafizetés

kölcsön
elengedés

Záró
állomány

400.000

SZOMHULL Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft

400 000

0 100.000.000

Szombathelyi Parkfenntartási
és Temetkezési Kft
Savaria Turizmus Nonprofit Kft
Összesen:

100.000.000

28.629.000

28.629.000

5.000.000

5.000.000

34.029.000 100.000.000

0

0 134.029.000

3. Az eszközök értékcsökkenésének és elhasználódási fokának bemutatása (Ezer Ft)
Immateriális
javak

Értékcsökkenés nyitó
Értékcsökkenés
növekedése
Értékcsökkenés
csökkenése
Értékcsökkenés záró
Az eszközök pótlására
fordított tényleges
kiadások
Eszközök elhasználódási
foka

Ingatlanok és
kapcsolódó
vagyonértékű
jogok

Gépek
berendezések
felszerelések
Járművek

Összesen

544 232

15 127 538

2 936 332

18 608 102

70 304

1 791 513

538 301

2 400 118

6 423

357 632

114 823

478 878

608 113

16 561 419

3 359 810

20 529 342

48 034

1 301 015

191 876

1 540 925

82,28

19,87

64,19

22,99

4. Az Áht. 29/A. § szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet
elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése
szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét. Tehát a fenti
kötelezettségünknek
a
fent
hivatkozott
kormányrendeletben
meghatározott
adattartalommal, a hatályos új jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével eleget
tettünk a költségvetési rendeletben.
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította
meg:

ezer Ft-ban
Megnevezés

2015.

2016.

2017.

2018.

tárgyév

tárgyévet
követő
1.évben

tárgyévet
követő
2.évben

tárgyévet
követő
3.évben

Helyi adók
Osztalékok, koncessziós díjak

1.
2.

7 889 502

7 889 502

7 889 502

7 889 502

Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni értékű jog értékesítése,
vagyonhasznosításból származó
bevétel

3.
4.

30 040

30 400

30 400

30 400

671 840

200 000

200 000

200 000

Részvények, részesedések
értékesítése

5.

0

0

Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó bevételek

6.

0

0

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

7.

0

0

Saját bevételek (01+... +07)

8.

8 591 742

8 119 902

8 119 902

8 119 902

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

9.

4 295 871

4 059 951

4 059 951

4 059 951

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 295 871

4 059 951

4 059 951

4 059 951

Előző év(ek)ben keletkezett
tárgyévet terhelő fizetési
kötelezettség (11+...+17)

10.

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

12.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

14.
15.
16.
17.

Tárgyévben keletkezett, illetve
keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (19+...+25)

18.

Felvett, átvállalt hitel és annak
tőketartozása

19.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak
tőketartozása

20.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.
Adott váltó

22.

Pénzügyi lízing

23.

Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

24.
25.

Fizetési kötelezettség összesen
(10+18)

26.

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

27.

5.

Be kell mutatni az Önkormányzat folyamatban lévő és tervezett fejlesztéseihez
szükséges belső és külső források rendelkezésre állását, és ebből a szempontból
értékelni kell az Önkormányzat beruházásait.

A 2014 évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a
korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása
rendelkezésre áll.
A 2015.évben induló fejlesztések forrása egy részét a működési költségvetésben elért
többlet, másrészt a vagyonértékesítési bevételek tervezett 620 millió Ft –os összege
biztosítja.

