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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
10/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. 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 (a továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2. §
(1) A Közgyűlés a városi önkormányzat 2015. évi költségvetésének tényleges
bevételi főösszegét
kiadási főösszegét
állapítja meg.
(2)

24.427.037 e Ft-ban,
22.017.819 e Ft-ban

A finanszírozási célú bevételek
a.) belső finanszírozásra szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:
Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
Működési célra
2.105.718 eFt
Felhalmozási célra
3.288.494 eFt
Összesen:
5.394.212 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
95.909 eFt
95.909 eFt
5.490.121 eFt

0 eFt
86.289 eFt
86.289 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 17. mellékletek tartalmazzák.
(3) A költségvetési szervek bevételeit 4. melléklet tartalmazza.
4. §
A Közgyűlés a költségvetési szervek kiadásait 9.315.247 eFt-ban határozza meg a 6.
mellékletben részletezettek szerint.
5. §
A Közgyűlés a költségvetési szervek – kiemelt előirányzatként kezelt – 2015.évi
engedélyezett záró létszámkeretét 1.533 főben határozza meg a 7. mellékletben
részletezettek szerint.
6. §
Az ágazatonként meghatározott célok elkülönített kiadásainak felhasználását a 8-16.
melléklet tartalmazza.
7. §
Az önkormányzat a felhalmozási kiadások előirányzatainak teljesítését 5.155.620
eFt-ban határozza meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 18. melléklet
tartalmazza.
VAGYONMÉRLEG
8. §
(1) A 2015. év önkormányzati, és a költségvetési szervek vagyonának mérleg
főösszegét a Közgyűlés az alábbiakban határozza meg:
Nemzeti vagyonba tartozó Befektetett eszközök 79.451.984 e Ft
Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök
16.835 e Ft
Pénzeszközök
2.415.197 e Ft
Követelések
1.080.145 e Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások
232.718 e Ft
Aktív időbeli elhatárolások
372.623 e Ft
Eszközök összesen:
83.569.502 e Ft
Saját tőke
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhatárolások
Források összesen:

79.562.032 e Ft
1.809.022 e Ft
2.198.448 e Ft
83.569.502 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
2015. évi költségvetéséről szóló 11/2015. (III.5.) önkormányzati rendelet hatályát
veszti.

Dr. Puskás Tivadar sk.
polgármester

Dr. Károlyi Ákos sk.
jegyző

INDOKOLÁS
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 11/2015. (III.4.) önkormányzati rendeletével
hagyta jóvá a város 2015. évi költségvetését, melyet a 15/2015.(IV.22.), a 22/2015.(VI.23.), a
23/2015.(IX.23.), a 30/2015.(XII.15.), és az 1/2016.(II.04.) 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 2015. január 1-jén:
Megnevezés

Intézmények száma
18 gazdasági szervezettel nem rendelkező és
1
gazdasági
szervezettel
rendelkező
költségvetési szerv
Közművelődési feladatok ellátása
1 gazdasági szervezettel nem rendelkező és
4
gazdasági
szervezettel
rendelkező
költségvetési szerv
Településüzemeltetési,
közszolgáltatási 1 gazdasági szervezettel nem rendelkező és
feladatok ellátása
1
gazdasági
szervezettel
rendelkező
költségvetési szerv
Egészségügyi feladatok ellátása
1
gazdasági
szervezettel
rendelkező
költségvetési szerv
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 1
gazdasági
szervezettel
rendelkező
ellátása
költségvetési szerv
Szociális alapellátási feladatok
1
gazdasági
szervezettel
rendelkező
költségvetési szerv
Összesen
20 gazdasági szervezettel nem rendelkező és
9
gazdasági
szervezettel
rendelkező
költségvetési szerv
Óvodai ellátás

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 59/2015.(II.26.) Kgy.sz. határozata alapján
2015. április 1. napjától az
 Agora Szombathelyi Kulturális Központ,
 a Mesebolt Bábszínház,
 a Savaria Szimfonikus Zenekar,
 a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár,
 a Szombathely Városi Vásárcsarnok
gazdasági feladatainak ellátására a Szombathelyi Egészségügyi Alapellátó Intézetet jelölte
ki.
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)
gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is ellátta.
Szombathely Megyei Jogú Város Német Önkormányzatához 2015. szeptember 1-jétől 1
oktatási intézmény kapcsolódik. A többi nemzetiségi önkormányzathoz és társuláshoz
költségvetési intézmények nem kapcsolódik.
Szombathely város önkormányzata a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló
törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település
lakosságszáma alapján, mely a következő:
Lakosság száma 2014. január 1-jén 77.930 fő, mely az előző évhez képest 277 fős
csökkenést mutat.

I/a. PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA
Az önkormányzat pénzkészletének 2015.évi változását a 19.sz.mellékletben mutatjuk be.
Az önkormányzat intézmények nélküli záró pénzkészletének összege 2015. december 31-én
2.243.683 eFt volt, ami nem csak az elszámolási számla egyenlegét mutatja, hanem az
egyéb (pl.: bérlakás elkülönített számlája, pályázatok alszámlái, munkáltatói kölcsön
számlája) alszámlákon elkülönített egyenlegeket is tartalmazza.
Az önkormányzat elszámolási főszámlája ténylegesen ebben az időpontban 2.163.390 eFt
egyenleggel zárt.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE
Az Európai Uniós fejlesztési projektek bevételi és kiadási számviteli elszámolása a
módosított számviteli előírások szerint a könyvekben működési és fejlesztési főkönyvi
bontásban szerepel mind kiadási mind bevételi oldalon. A rendelet mellékleteiben a
könnyebb átláthatóság érdekében az egyes projekteket nem bontottuk meg a működési és
felhalmozási táblázatok között.
A város 2015.évi bevételi előirányzata 20.222.894 eFt eredeti előirányzatról az évközi
rendeletmódosítások során összességében 26,06 %- kal, 5.270.517 eFt-tal növekedett:
A változás főbb okai:
 a 2014. évi maradvány 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.
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belűlről
Az intézményekkel összesített működési támogatásértékű bevételként tervezett 1.011.749
eFt bevételi előirányzatból a ténylegesen realizálódott összeg 989.378 eFt volt. Ebből az
Egészségügyi Alapellátó Intézmény OEP finanszírozása 205.866 eFt.
Az Európai Unios pályázatokhoz kapcsolódó bevételek a támogatási szerződések szerinti
lehívások ütemében érkeztek.
Közhatalmi bevételek
A helyi adóbevételeink változását (indexét) - az előző évi tényadatokat 100 %-nak tekintve az alábbi táblázat mutatja be:
2011/2010

2012/2011

2013/2012

2014/2013

2015/2014

Építményadó

102,56

146,12

105,92

91.35

94.97

Idegenforgalmi
adó

87,43

120,04

104,10

76,13

168.86

Iparűzési adó

118,26

108,54

111,18

104,90

117.03

Összesen:

115,63

113,99

110,19

102,43

113.61

A helyi iparűzési adóbevétel vonatkozásában az előző évhez képest a bevételi összeg
emelkedett, összegszerűségében 1.103.016 eFt-tal. Az előirányzat túlteljesülését néhány
kiemelkedő adóerővel rendelkező szombathelyi vállalkozás jelentős adókötelezettség
növekedése eredményezte.
Az építményadó tekintetében a 2014.évi teljesítési adatokhoz képest a mutatkozó bevételi
összeg csökkenését a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletben rögzített építményadó
mértékének csökkentése eredményezte.
Az idegenforgalmi adó összegszerűségében kis arányt képvisel, a vendégéjszakák száma
emelkedést mutat.
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 többletbevétel realizálódott
(38.349 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.
Működési célú átvett pénzeszközök
HALADÁS Sportkomplexum Kft támogatás elszámolás (a sportkomplexum
építés támogatási szerződésének módosításához kapcsolódó elszámolás, a
2014.évi kiadás megtérülésének elszámolása)
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft.
– Tagi kölcsön visszatérítése
Intézmények (Savaria Szimfonikus Zenekar, Mesebolt Bábszínház)
vállalkozásoktól kapott támogatásai

74.000 eFt
100.000 eFt
23.898 eFt

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
Az Európai Uniós pályázatokhoz kapcsolódó támogatásértékű felhalmozási bevételek a
projektek megvalósulási ütemének megfelelően és a támogatási szerződésekben foglaltak
szerint kerültek lehívásra.
Söpte Község Önkormányzata kölcsöntartozásával kapcsolatos elszámolás teljesült.
Felhalmozási bevételek
Az önkormányzati lakások, ingatlanok értékesítéséből pályáztatás során befolyt bevétel
200.863 eFt. A tervezett ingatlanértékesítés bevételei elsősorban több, kis értékű
lakóingatlan értékesítéséből adódtak össze.
Az Önkormányzat VASIVÍZ Zrt-ben lévő 52,85 %-os tulajdonrészét megtestesítő névre szóló
részvényeiből 1,239 %-nak megfelelő névre szóló részvényt értékesített Sárvár Város
Önkormányzata részére, a vételár maradéktalanul megfizetésre került.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök teljesítése összesen 41.190 eFt, melynek tételei:
13.740 eFt
Munkáltatói kölcsön visszatérülése
27.450 eFt
Lakáskölcsöntörlesztés

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA
ÁGAZATI KIADÁSOK
Oktatási kiadások (8.sz.melléklet)
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évre vonatkozóan – az intézmények
működtetésén túl – az oktatási ágazat eredeti előirányzatát 377.900 eFt összegben
határozta meg, amely összeg tartalmazta az oktatási intézmények karbantartására fordítható
45.000 eFt keretösszeget.
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
Gazdasági és Városstratégiai Bizottság határozatainak megfelelően a felmerülő
karbantartási, korszerűsítési munkák kerültek elvégzésre.
Kulturális kiadások (9.sz.melléklet)
Kulturális kiadásokra illetve média támogatására 2015. évben összesen módosított
előirányzatként 3.060.264 eFt-ot biztosított a Közgyűlés, amelyből 2.639.088 eFt a kulturális
intézmények kiadása.
Nem önkormányzati szervezetek támogatására 2015. évben 31.250 e Ft-ot biztosított a
Közgyűlés, a támogatási összegek megállapodás alapján teljes egészében kiutalásra
kerültek.
A Kulturális és civil alap tételsorán 24.443 eFt állt rendelkezésre, amelyből kifizetés kizárólag
a szakmai bizottság határozata alapján történt. 2015. december 31. napjáig a módosított
előirányzat 99,89 %-a felhasználásra került.
A rendezvények, egyesületek, közös fenntartású intézmények, médiák, színház támogatása
a szerződésekben meghatározottak szerint kerültek kifizetésre.

Szociális kiadások (10.sz.melléklet)
Szociális kiadásokra a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti
Szolgálat támogatásán kívül módosított előirányzatként 470.859 eFt állt rendelkezésre, a
teljesítés év végéig 80,25 %.
A központi bevételekkel fedezett kiadásokra 93.243 eFt állt rendelkezésre, amely összeg
tartalmazza a 2014.év decemberi kiadások központi megtérítését is.
Az önkormányzati bevételekkel fedezett kiadások teljesítése összességében 79,75 %-os, a
rendelkezésre álló 377.616 eFt előirányzatból 301.131 eFt került 2015. 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.
Egészségügyi kiadások (11.sz.melléklet)
Az Egészségügyi Alapellátó Intézet támogatásán kívül módosított előirányzatként 77.465 eFt
állt rendelkezésre, mely összeg év végéig 88,25 %-ban felhasználásra került.
Gyermekvédelmi kiadások (12.sz.melléklet)
A Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény és Családi Napközi működési és
felhalmozási kiadásokra biztosított támogatásán kívül 3.300 eFt állt rendelkezésre. A
felhasználás az alábbiak szerint alakult:
- A Helyettes szülői hálózat költségeire 300 eFt került tervezésre. A feladat a Pálos Károly
Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével kerül ellátásra,
2015. évben az összeg nem került felhasználásra.
- Az SOS Gyermekfalu Magyarország Alapítvány részére biztosított 3.000 eFt 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.
Az Áfa befizetések tételsoron jelentkezik a projektek megvalósításához kapcsolódó fordított
áfa befizetése is, melynek előirányzata az adott projekt egységes kezelése miatt a fejlesztési
táblázatban került külön soron nevesítésre.
A Lakás és helyiségüzemeltetés feladatait üzemeltetési szerződés alapján a SZOVA Zrt
végzi. A 2015.évre vonatkozó üzemeltetés során keletkezett többletkiadást az önkormányzat
május 31. napjáig téríti meg a SZOVA Zrt részére a 451/2015.(XII.10.) Kgy.sz.határozat
alapján.
A Választott tisztségviselők juttatásai előirányzat SZMJV Polgármesteri Hivatala 2015.évi
költségvetési előirányzataiban került betervezésre. A 2015. évi beszámolók elkészítése
kapcsán a Magyar Államkincstár tájékoztatott minket arról, hogy a polgármester,
alpolgármesterek, képviselők és bizottsági tagok részére kifizetett személyi juttatások
összegének az önkormányzat 2015.évi költségvetési beszámolójában kell szerepelnie. Az
előirányzat zárolását a hivatal költségvetésében a pénzmaradvány leszámolás során
rendeztük.
Erdőgazdálkodási költségek sora terhére a megkötött szerződés szerinti munkákat rendeltük
meg.
Közbeszerzési kiadások sorából a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt.
A vagyongazdálkodási kiadások (szakértők igénybevétele, ügyvédi munkadíj, egyéb
kiadások) nem érték el a tervezett 14.211 eFt-ot, annak ellenére, hogy számos ingatlan
értékesítéséhez az értékbecslések díja, továbbá számos ingatlan esetén lefolytatott
belterületbe vonási és telekalakítási eljárás költsége, földmérői díjak, valamint a földhivatali
eljárás díjai jelentős kiadásokat jelentettek.

A Savaria Városfejlesztési Kft. tulajdonosi támogatásként 16.776 eFt-ot, a Nyugat-Pannon
Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 12.500 eFt működési
támogatást kapott.
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász támogatása tételsoron 29.100 eFt került tervezésre,
az ellátási szerződésben foglaltak szerint 2015. december 31. napjáig a teljes összeg
kiutalása megtörtént.
A helyi közösségi közlekedés támogatása címen kapott központosított pénzeszközök
beérkezése után az összegek a Vasi Volán részére továbbutalásra kerültek.
A következő projektek szakmai és pénzügyi zárása megtörtént:
 TÁMOP-5.4.9-11/1 Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális
összekapcsolására
 Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen ÁROP-1.A.6-2013-0009
 Klíma és energetikai stratégia
Megvalósultak, szakmai és finanszírozási szempontból lezárultak, azonban a Támogató
részéről végső pénzügyi zárójelentés jóváhagyásával még nem rendelkeznek a következő
projektek:
KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0017 Szombathely intermodális közösségi közlekedési
csomópont létesítése
 ÁROP-1.A.3-2014-2014-0023 Partnerségi alapú esélyegyenlőségi programok
Az URBACT III. program Disarmed cities projekt megvalósítása 2015. szeptember 15-én
megkezdődött, a támogatási szerződés szerinti befejezési határidő 2016. március 15.


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 (14.sz.mellkélet)
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. évben 613.617 e Ft-ot biztosított a sport
ágazat kiadásaira, melyből 141.640 e Ft a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola
Nonprofit Kft. működéséhez biztosított Önkormányzati támogatás.
A sportkifizetésekre Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése és 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 (létesítményüzemeltetés), Dobó SE.
A többi sportszervezet a szakmai Bizottság döntése alapján nagyobb részt pályázati úton,
vagy egyedi kérelemre működési támogatásban, valamint rendezvénytámogatásban
részesült.
A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Városi Diáksport Bizottság a Jogi és
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságához benyújtott éves programja alapján kapott támogatást.
A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség támogatása 2015. évben 12.000 eFt, a Gyermek
és ifjúsági sport támogatása pedig 22.660 eFt volt, mely összegek teljes egészében
kiutalásra kerültek.
A költségvetési táblákból látható, hogy 2015. december 31. napjáig a tervezett
előirányzatoknak 96,32%-a felhasználásra került.
Kommunális és városüzemeltetési kiadások (15.sz.melléklet)
Az Egyéb feladatok előirányzatából fizettük ki a Szova Zrt-vel kötött szerződés alapján az
aluljárók fenntartását, nyilvános illemhelyek üzemeltetését, autóbuszvárók fenntartását,
közterületek lobogózását, utcanévtáblák kihelyezését, közterületi hulladékgyűjtők
karbantartását és cseréjét, egyéb városgazdálkodási szolgáltatásokat (szánkó-, sípálya,

szökőkút), városi rágcsálóirtásokat, a környezetállapot értékelését, nemzeti színű zászlók és
zászlótartó rudak költségét.
Elkészült az Oladi temető bővítésének tervezéséhez a talajvizsgálati jelentés, közterületen
álló reklámberendezések talajszintbeli eltávolítása és telephelyre történő szállítása, az 1945.
március 4-i bombázásban elhunytak áldozatainak kegyeleti hely kialakítása, az Északi
iparterület talajvizsgálati jelentése; az Oladi és Gyöngyöshermáni temetőkben kerítés és
kapu kiépítése; az Éhen Gyula 1-3. sz. előtti közterület forgalomtechnikai felülvizsgálata; a
Fő téri nyilvános illemhely mellvéd gránit lap burkolat rögzítése.
Szintén ebből a sorból egyenlítettük ki a Csónakázó-tó megközelítésére szolgáló rámpára
vezetősáv kialakítását, a Márton Áron u. elején álló Mária kegyhely és a Szent Márton úti
temető falának és kapu oszlopainak felújítását, az Aréna Savaria Multifunkcionális Csarnok
díszmedence közüzemi költségét, a Herényi Temető bővítése (120611,120/12,120/13 hrsz-ú
ingatlanok) birtokhatár pontjainak kitűzését és a bővítés kerítéssel történő lehatárolását,
bemérését.
A Közvilágítás előirányzatából a városi hálózat áramdíját fizettük ki az E.On Zrt, valamint az
MVM Partner Zrt. részére.
A köztisztasági tevékenységet a Szova Zrt., az iIlegális hulladéklerakókkal kapcsolatos
tevékenységet a SZOMHULL Nonprofit Kft. a szerződésében foglaltak szerint végzi.
A Csaba úti felüljáró fenntartását, karbantartását a Szova Zrt., illetve az E.On Zrt. szerződés
szerint teljesítette.
A parkfenntartási munkákat 2011. január 1-től 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., az EBI és a Szombathelyi
Köznevelési GAMESZ részére a telepített mérőállomások 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 vízkészlet használati járulékot fizettük ki.
Folyékony hulladékgyűjtés sorából a közszolgáltatási szerződés szerint Szombathely
közigazgatási területén a háztartási szennyvíz begyűjtését és ártalommentes elhelyezésének
kiszállás és munkadíját, valamint a veszteség-finaszírozását fizettük ki.
A szolgalmi joggal terhelt épületrészek karbantartását a megállapodásoknak megfelelően a
társasházaknak a 2014. évi elszámolások alapján fizettük ki.
Az önkormányzati tulajdonú területeken a SAVARIA REHAB-TEAM Kft. végezte a fűnyírási
munkákat.
Szökőkutak előre nem látható hibaelhárítása sorából a Fő téri szökőkút javítási munkáit
fizettük ki.
A „Környezetvédelmi kiadások” előirányzatából a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és
Környezetvédelmi Bizottság a következőket támogatta: szárazelem gyűjtési akciót,
komposztáló ládák elhelyezését, őrzését és kiosztását, „Nem bántja a szemét a szemét?”
vetélkedőt, „Zöld Béka” környezetvédelmi akciót, Öko-Majális rendezvényt.
Út – hídfenntartási, felújítási kiadások (16.sz.melléklet)
Az Út–hídfenntartási, felújítási kiadásokra biztosított előirányzatoknál a feladatok a
kötelezettségvállalásokat, a teljesítéseket, valamint a folyamatban lévő megrendelt munkákat
figyelembe teljesültek.
A „Kátyúkár-önerő biztosítása” előirányzatából az önkormányzati önerő összegét fizettük ki.
A Közvilágítás előirányzatából a Rákóczi Ferenc utca, Gyöngyösparti sétány, Király utcai és
Fő téri padvilágító, a burkolatban lévő díszvilágítási lámpatestek, a faveremrácsokban lévő
díszvilágítási lámpatestek; Fő tér közeli és egyéb középületek (pl: Székesegyház, Püspöki
Palota, Bíróság) díszvilágítási lámpatesteinek, illetve az Ipari parkban a nem világító
közvilágítási lámpatestek karbantartási, javítási munkáit. Elvégeztük a Zanati úti gyalogos
aluljáró megmaradt 2 db nem világító lámpatest ideiglenes javítását és 4 db vandálbiztos

lámpatest felszerelését védőráccsal; a Városháza épületének árkádvilágítás LED
fényforrások cseréjét; kidőlt kandelláberek cseréjét a Dolgozók útján, Sárdéri, valamint a
Puskás Tivadar utcában, Csónakázó-tó sziget és az Árpád utca között lévő használaton
kívüli elektromos légvezeték és tartóoszlopainak bontási munkáit.
Ebből a sorból
egyenlítettük ki a Kenderes úti parkolóban lévő villamos elosztószekrény burkolatszintbe
emelési munkáit, Föld órája díszvilágítás lekapcsolását, Győrffy István utcában elavult
lámpatestek cseréjét végeztettük el.
A Hézagkiöntés előirányzatából a város kijelölt útjain a 2014. évi aszfaltrepedések
javításának garanciális visszatartásáról szóló számlát, valamint a 2015. évre megrendelt
aszfaltrepedési munkákat fizettük ki.
A Hídfenntartás sorából a város hídjainak karbantartását rendeltük meg, mint az Óperint, a
Magyar László, a Hunyadi utcákban hidak javításait; a Dr. Szabolcs Zoltán utcai gyaloghíd
lezárását, javítását; a Liget utcai hídnál forgalomcsillapító küszöbök eltávolítását, az
Aranypatak híd vetemedett, korhadt pallóinak cseréjét.
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 (18.sz.melléklet)
Pénzeszközátadás
A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási projekt hozzájárulását 2016.évben
utaltuk a társulás részére.
Rumi Rajki István „Daliák” című szobrainak a Megyei Rendőrkapitányság épületének (Petőfi
Sándor u. 1.) homlokzatára történő visszahelyezésére a Rumi Rajki Műpártoló Körrel a
támogatási megállapodást megkötöttük, a szobrok ünnepélyes kihelyezése után az
elszámolás megtörtént.
A Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Körrel kötöttünk támogatási szerződést a Zarkaházi
kastély fűtés felújítására.
Nemzeti ovi foci – ovi sport program pályázati soron lévő összeg 7 önkormányzati óvoda
műfüves focipálya kialakítására szolgáló önkormányzati, pályázati önrész. Ebből két óvodára
2014.12.10. nappal megkötött támogatási szerződés szerint 5.700 eFt-ot az önkormányzat
elutalt az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány számlájára. A fennmaradó hét óvoda pályázata
pozitív elbírálásban részesült. A támogatási szerződés megkötésére a Közgyűlés áprilisi
ülését követően kerül sor.
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 korábbi panel programok támogatásaival a társasházak
elszámoltak.
Önkormányzati felhalmozási kiadások között (módosított előirányzatként) 142.917 e Ft-ot
biztosított a Közgyűlés az önkormányzati bérlakások felújítására. 2015. december végéig
111.151 e Ft került kifizetésre, ugyanakkor a munkálatok folyamatban vannak, a kifizetések
egy része csak 2016. évben kerül kiegyenlítésre.

Vagyongazdálkodás
A herényi temetőhöz szükséges területvásárlás 2014-ben 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.
Vagyongazdálkodási kiadások költségvetési sorról egyenlítettük ki az ITP-ROYAL Kft.-nek a
szombathelyi 6203 hrsz.-ú ingatlant elkerítő mobilkerítést vételárát.
A 0632/11, 0632/13, 0632/31 hrsz.-ú ingatlanokhoz kapcsolódó vételi ajánlatunkra csak egy
tulajdonos jelzett vissza. A költségvetési forrás szükséges a vételi ajánlat megismétléséhez,
illetve szükség esetén a kisajátítási eljárás megindításához.
A Prenor Kft telephely felújításának 2015. évre jóváhagyott felújítási összege 2016. évre
átcsoportosításra kerül.
A társasági szerződésnek megfelelően a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. rendelkezésére
bocsátottunk 850 eFt-ot törzstőke emelés jogcímén.
Söpte Község Önkormányzata pert indított a Honvédelmi Minisztérium, Szombathely Megyei
Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Állam ellen. A felek által elfogadott egyezséget
önkormányzatunk aláírta. Söpte Község Önkormányzatával a pénzügyi elszámolás és a
söptei 0104/1 hrsz-ú ingatlanban történő kizárólagos tulajdonszerzés megvalósult.
Az Oladi temető bővítésével kapcsolatban tervezett területek megszerzésére vonatkozó
adásvételi szerződések megkötése nem valósult meg.
Nárai u. 1. sz. alatti ingatlan vásárláshoz kapcsolódó adásvételi szerződést megkötöttük, a
vételár átutalásra került.
EPCOS ingatlan vásárlásának 2015. évben esedékes vételárrészlete kiegyenlítésre került.

Közművesítés
Szombathely MJV szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése című projekt
keretén belüli a projekt végső elszámolását és az ehhez kapcsolódó zárónyilatkozatot a
Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság elfogadta, a projekt zárásáról az Európai
Bizottság jóváhagyása megérkezett. A fenntartási kötelezettség 2015. december 2-án
megszűnt.
Csapadékvíz elvezetés fejlesztése előirányzatából az előző évben lezajlott beruházások
garanciális visszatartásai fizettük ki.
A Víziközmű-használati és szennyvízközmű-használati díjak felhasználása a gördülő
fejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően történt. A VASIVÍZ Zrt-vel kötött üzemeltetési
szerződés melléklete rendelkezik a használati díj megállapításáról és a felek közötti
elszámolási kötelezettségekről. Az önkormányzat évente két alkalommal számlát állít ki
használati díj címén az üzemeltető felé. Az üzemeltető a használati díjakkal szemben
kompenzációval számolja el a rekonstrukciós munkákról kiállított számlák értékét.
Az Erdei iskola úttól északra eső önkormányzati tulajdonú ingatlanok közmű hozzájárulással
kapcsolatos szerződések aláírása folyamatban van.

Közlekedés, útépítés, közvilágítás, hídfelújítás
Az út, járda, kerékpárút, parkoló, közvilágítás építési és felújítási program előirányzatából a
2014.évben indult fejlesztéseket fizettük ki.
A Kisfaludy Sándor és a Széll Kálmán utcai tömbbelsők felújítása megtörtént, a garanciális
visszatartásokat kifizettük.

Egyéb beruházások
Városfejlesztési alap előirányzatából a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság döntéseinek
megfelelően megtörténtek, illetve folyamatban vannak a beszerzések, kivitelezések,
tervezések.

Egyéb fejlesztések
Az Évközi tervezések sorából fizettük ki: városi térfigyelő rendszer bővítésének kiviteli tervét;
a Romkert területén gyalogút, közvilágítás és térfigyelő kamera rendszer tervezési munkáit;
a Saághy I. u-ban létesítendő Gyöngyös patak híd kiviteli terveinek az érvényben lévő
szabványok szerinti korszerűségi felülvizsgálatát. Szintén ebből a sorból egyenlítettük ki a
Szombathely kijelölt utcáin forgalomszámlálási feladatok elvégzését, kiértékelését, forgalmi
rend felülvizsgálatát; a Vépi út- Ikervár u.- Zanati út által határolt területen, a Szabadka u.,
valamint a Saághy I. u-ban a keresztmetszeti forgalomszámlálást tanszüneti időszakban; a
Csaba utcai felüljáró megépítése miatt forgalomtechnikai felülvizsgálatot; fénymásolások
díját, garanciális vizsgálatokat, hatósági díjakat, közműegyeztetés díjait.
Az Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ Dózsa György utcai épületének
átalakítására, felújítására az engedélyes tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás
folyamatban van.

Nagyprojektek, projektek
A „szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi
közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása" projekt megvalósítási szakasza
befejeződött, ezzel egyidejűleg a fenntartási és garanciális időszak megkezdődött.
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 és az evangélikus templom előtti tér kiépítése megtörtént, a
végleges forgalomba helyezési eljárás lezajlott. A Károlyi Gáspár tér zöldfelület felújítása
elkészült.
Az IVS III. projekt keretén belül a következő munkák valósultak meg: nyilvános illemhely és
tároló helyiségek épületének, külső térburkolatok, rámpák, lépcsők és korlát kivitelezése,
energiatakarékos közvilágítás kiépítése, a híd és parkolók építése, Csónakázó-tó és a sziget
zöldfelületeinek felújítása.
Gyöngyösszőlős-Gyöngyöshermán kerékpárút hálózat kivitelezése befejeződött.
A Weöres Sándor Óvoda telekhatár rendezése megtörtént, a területátadást követően
megvalósult a kerítés és útépítés, valamint a meglévő épületek bontása, zöldkár
rendezésére nem került sor.
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása projekt keretében a Bercsényi Miklós Ált. Iskolában és a
Váci Ált. Iskolában a napelemek telepítése megtörtént, a projekt lezárult.
A Szombathely 3785/33 hrsz-ú ingatlanon lévő Oladi Tanuszoda technológia hő- és
villamosenergia-igényeit szolgáló hőszivattyú és napelemek kiviteli tervei és kivitelezési
munkái elkészültek.
A Szombathely, Kőszegi u. 44. alatti épület belső udvar felöli homlokzatán a vízszigetelési
problémák megoldására elkészült a vízszigetelés kiviteli terve. A Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága pályázat kapcsán 1.500 eFt támogatást ítélt meg, amelyet kizárólag
Szombathely, Kőszegi u. 44. sz. műemlék épület szigetelésére és szivárgó építésére
használható fel.
Szent Márton terv keretében a Savaria Múzeum és múzeumkert felújításának tervezése
megtörtént. A Szent Márton projekt keretében megvalósítandó projektelemek tekintetében a
beruházási programok elkészültek, azokat a Közgyűlés jóváhagyta.
EPCOS telephely városfejlesztési akcióterv végleges változata folyamatban van.
Szombathelyen hulladékgyűjtő jármű beszerzése pályázat szakmai és pénzügyi zárása
megtörtént.
Intézményi beruházások, felújítások
A Városi intézményi felújítási alap előirányzatából a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság
határozatai alapján a felújítási munkák finanszírozása az intézmények költségvetésén
keresztül történt. Zrínyi Ilona utcai Általános Iskola épület felújítása befejeződött.

IV. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK
Hitelállomány alakulása
Magyarország 2014.évi központi költségvetéséről szóló 2013.évi CCXXX.törvény 68.§-ában
foglaltak szerinti 5000 fő feletti városok adósságkonszolidációja eredményeképpen 2015.
január 1-jén nem volt az önkormányzatnak hitelállománya, illetve 2015. évben sem kellett
igénybe venni külső pénzügyi forrást.
A hitelállomány alakulása ezer Ft-ban:
Hitel
Nyitóállomány
Hitel felvétel
Hiteltörlesztés önerő
Hiteltörlesztés –
adósságkonszolidáció
Zárállomány
Hitelállomány
értékelése
Hitel Mérleg
záró
Kötvény

2010.

2011.

2012.

2013.

11.746.136

14.260.503

16.176.719

13.867.631

4.382.932

0

1.945.973

2.001.431

91.813

0

0

0

976.991

1.281.888

1.859.721

1.353.968

22.384

0

4.449.917

0

2015.

12.715.118

14.980.046

14.408.811

4.375.694

- 89.368

0

1.545.385

1.196.673

-541.180

7.238

89.368

0

14.260.503

16.176.719

13.867.631

4.382.932

0

0

2.499.980

2.499.980

2.499.980

0

0

Adósságkonszolidáció
Összesen

2014.

2.499.980
18.676.699

16.367.611

4.382.932

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírása alapján
2016.évre vonatkozóan 95.909 eFt állam általi megelőlegezést folyósított a kincstár, mely
december 29-én jóváíródott. Az elszámolási szabályok szerint 2016.évben történik a
támogatási előleg elszámolása a nettó finanszírozás keretében önkormányzatunkat megillető
támogatásokra.

V. VAGYON ALAKULÁSA

Szombathely Város Önkormányzatának összevont mérlegadatait a 23-24.sz.melléklet
tartalmazza.

Eszközök

A/I. Immateriális javak
A/II. Tárgyi eszközök
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV. Koncesszióba,
vagyonkezelésébe adott eszközök
A/ Nemzeti Vagyonba tartozó
Befektetett eszközök összesen
B/I. Készletek
B/II. Értékpapírok
B/ Nemzeti Vagyonba tartozó
Forgóeszközök összesen
C/ Pénzeszközök
D/ Követelések
E/ Egyéb sajátos eszközoldali
elszámolások
F/ Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2014.01.01.
rendező
mérleg

2014.12.31
zárómérleg

151 482

130 940

92 971

71,00

70 548 809

69 977 830

71 793 553

102,59

5 892 537

5 908 944

7 565 460

128,03

0

0

0

76 592 828

76 017 714

79 451 984

104,52

20 034

13 932

16 835

120,84

0

0

0

20 034

13 932

16 835

120,84

922 665

5 354 895

2 415 197

45,10

1 262 677

1 683 916

1 080 145

64,14

22 343

265 756

232 718

87,57

0

284 019

372 623

131,20

78 820 547

83 620 232

83 569 502

99,94

2015.12.31 2015/2014
zárómérleg
%

Az önkormányzat összevont mérlegfőösszege a 2014. évi zárómérleg adathoz képest szinte
nem változott, 83.620.232 Ft-ról, 83.569.502 eFt-ra módosult.

Tárgyi eszközök
A tárgyi eszközök között csökkenést mutat a befejezetlen beruházások állománya, mivel a
projektek közül 2015. évben az alábbiakat aktiváltuk:
 Önkormányzati bérlakások felújítását
 AGORA Sportház felújítását
 IVS III. – Új városliget rekonstrukcióját (Csónakázó tó és környéke, Mesevár Óvoda
felújítása)
 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása intézményekben
A befejezetlen beruházások állománya között tartjuk nyilván az útfelújítások, parkolók
kialakítása, csapadékcsatorna felújítások nagy részét, illetve a projektek közül jelentősebb
összegek (pl. Körmendi – Óperint u. csomópont kialakítása, Sportliget felújítása) aktiválása
még folyamatban van.
A térítésmentes átvételek jelentős részét a Magyar Államtól átvett földterületek értéke, illetve
a VASIVÍZ Zrt.-től átvett szennyvíz és ivóvízhálózat eszközeinek értéke képezi.

Egyéb csökkenésként, illetve egyéb növekedésként számoljuk el a számviteli szabályok
szerint az üzemeltetésre (VASIVÍZ Zrt, Gasztro-B Kft, SZOVA Zrt) és a KLIK
vagyonkezelésébe átadott-átvett eszközök főkönyvi átsorolását, illetve a kataszteri
változásokat.
Befektetett pénzügyi eszközök
A részesedések, üzletrészek állományát 2015. december 31-én a 31.sz.melléklet
tartalmazza.
Az önkormányzat részesedéseinek állományában bekövetkezett változások az alábbiak:
eFt
Nyitó állomány:
Sárvár Város Önkormányzatának VASIVÍZ részvények eladása

5.908.944
- 14.552

Savaria Turizmus Nonprofit kft. - Tőkeemelés

850

STYL Fashion Invest Kft – ázsiós tőkeemelés

1.470.000

Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Kft. - apport
SZOMHULL Szombathelyi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft –
értékvesztés elszámolása
Záró állomány:

202.918
-2.700
7.565.460

A pénzeszközök nagymértékű csökkenését indokolja az önkormányzat számlájára 2014. év
végén beérkezett központi támogatások és helyi adó feltöltések összege, melyek
felhasználása 2015-évben megtörtént.
A mérlegben kimutatott követelésállomány legjelentősebb tételei a közhatalmi követelések, a
működési bevételek követelései valamint a kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések. A
működési bevételek követelésének összege 197.297 eFt-ról, 401.555 eFt-ra növekedett. Két
jelentős tétel a SZOVA lakásbérleti díj hátralék 93.820 eFt, valamint a VASIVÍZ szennyvízés ivóvíz használati díj követelés 263.712 eFt. A VASIVÍZ- Zrt-vel fennálló követelés a
szennyvíz- és ivóvíz rekonstrukciók kiadási számláinak kompenzálásával egyenlítődik ki.
A kölcsönnyújtásokhoz kapcsolódó követelések a SZOMHULL 100.000 eFt, és a Söptei
Önkormányzat 164.592 eFt kölcsön visszatérülése miatt jelentős mértékben csökkent. Az
esedékes kölcsöntörlesztések is csökkentik az állományt, mivel újabb kölcsönnyújtásra nem
kerül sor. (pl. szociális lakáskölcsön, szociális kamatmentes kölcsön). A követelés jellegű
sajátos elszámolások a beruházásokra adott előlegek elszámolása miatt csökkent 175.044
eFt-tal. Az intézmények követelésállománya 227.578 eFt-tal csökkent, főképp a GAMESZ
étkezési térítési díj számlázás változása miatt.
Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások között mutatjuk ki a december havi illetmények
elszámolását.
Az aktív időbeli elhatárolásokat az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásai
alapján számoljuk el.
Források
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 mérleg fordulónapja 2014.január 1-je, egyben ezt kell
2014.évi nyitómérlegnek tekinteni.

2014.01.01.
rendező
mérleg

2014.12.31
zárómérleg

73 485 957

79 446 873

79 562 032

100,14

5 334 590

1 659 743

1 809 022

108,99

I/ Kincstári számlavezetéssel
kapcsolatos elszámolások

0

0

0

J/ Passzív időbeli elhatárolások

0

2 513 616

2 198 448

87,46

78 820 547

83 620 232

83 569 502

99,94

Források

G/ Saját tőke
H/ Kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

2015.12.31 2015/2014
zárómérleg
%

A saját tőke változását a mérleg szerinti eredmény, valamint a nemzeti vagyon változásai
befolyásolják. A mérleg szerinti eredmény 118.650 eFt. A mérleg szerinti eredmény
alakulását a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási összegeken kívül
befolyásolják többek között az értékcsökkenés elszámolások, az értékvesztés elszámolások,
tárgyi eszközök átadás-átvételei, időbeli elhatárolások elszámolása.
A kötelezettségek összege az EPCOS telephely megvásárlásával kapcsolatos 3 éves
részletfizetési kötelezettség miatt nőtt jelentős összegben, azonban a projektek lezárulásával
a szállítói kötelezettségeink jelentősen lecsökkentek.
A passzív időbeli elhatárolásokat az államháztartási számviteli kormányrendelet előírásai
alapján számoljuk el.
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 2015.évi mérlegbeszámolói
kapcsán.
2. Az önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott kölcsöneinek bemutatása (Forintban):
Nyitó
Szhelyi Haladás Vasutas
Futball Kft (a régi megszűnt
cég)

400.000

SZOMHULL Szombathelyi
Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft

100.000.000

Szombathelyi Parkfenntartási
és Temetkezési Kft
Savaria Turizmus Nonprofit Kft

kölcsön
nyújtás

kölcsön
visszafizetés

kölcsön
elengedés
400.000

100.000.000

0

0

28.629.000

28.629.000

5.000.000

Összesen: 134.029.000

Záró
állomány

0

5.000.000
0

105.000.000

400.000

28.629.000

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

Immateriális
javak

Értékcsökkenés
nyitó
Értékcsökkenés
növekedése
Értékcsökkenés
csökkenése
Értékcsökkenés
záró

Ingatlanok és
kapcsolódó
vagyonértékű
jogok

Gépek
berendezések
felszerelések
Járművek

Tenyészállatok

Összesen

0

608 113

16 561 419

3 359 810

50 820

1 655 657

499 831

619

2 206 927

11 770

106 089

197333

0

315 192

647 163

18 110 987

3 662 308

619

22 421 077

11 307

2 609 644

420 951

87,44

20,83

66,57

Az eszközök
pótlására fordított
tényleges
kiadások
Eszközök
elhasználódási
foka

20 529 342

3 041 542

100,00

24,05

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 2016. évi
költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapította
meg:
ezer Ft-ban
Megnevezés

Helyi adók

1.

Osztalékok, koncessziós díjak

2.

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

3.
4.

Részvények, részesedések
értékesítése

5.

2016.

2017.

2018.

2019.

tárgyév

tárgyévet
követő
1.évben

tárgyévet
követő
2.évben

tárgyévet
követő
3.évben

8 815 000

8 815 000

8 815 000

8 815 000

5 400

5 400

5 400

5 400

300 000

300 000

300 000

300 000

0

0

Vállalat értékesítéséből,
privatizációból származó bevételek

6.

Kezességvállalással kapcsolatos
megtérülés

7.

Saját bevételek (01+... +07)

8.

9 120 400

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

9.

4 560 200

0

0

0

0

9 120 400

9 120 400

4 560 200

4 560 200

4 560 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21.

0

0

0

0

Adott váltó

22.

0

0

0

0

Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés

23.
24.

0
0

0
0

0
0

0
0

Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

25.

0

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen
(10+18)

26.

0

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel
csökkentett saját bevétel (09-26)

27.

4 560 200

4 560 200

4 560 200

4 560 200

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.

9 120 400

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13.
Adott váltó
Pénzügyi lízing

14.
15.

Halasztott fizetés
Kezességvállalásból eredő fizetési
kötelezettség

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.

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 2015 évi maradvány elszámolásról szóló előterjesztés egyértelműen kimutatta, hogy a
korábbi években elkezdett, folyamatban lévő beruházások, fejlesztések forrása
rendelkezésre áll.
A 2016. évben induló fejlesztések forrása egy részét a működési költségvetésben elért
többlet, másrészt a vagyonértékesítési bevételek tervezett 300 millió Ft –os összege
biztosítja.

