Független Könyvvizsgálói
jelentés
Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSRÓL
ALKOTOTT RENDELET-TERVEZETHEZ

Készítette: a Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft-munkatársa
Budapest, 2015. április 10.

Dialog Plusz Audit
Könyvvizsgáló Kft

2014. évi költségvetési zárszámadás
Könyvvizsgálói jelentés

Szhely MJV
Önkormányzat

Független könyvvizsgálói jelentés
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015.04.16-i
közgyűlési előterjesztéséhez a 2014. évi költségvetési zárszámadásról
A Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft. a 2014. évi Munkaprogramban foglaltak alapján
2014. évre vonatkozóan megvizsgálta azt, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2014. évi költségvetése és annak végrehajtási szabályai az államháztartásról
szóló törvény és a vonatkozó kormányrendeletek szerint lett-e összeállítva, illetve elkészítve.
A Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 16-i
ülésére a 2014. évi költségvetési zárszámadásról szóló rendelet tervezet került előterjesztésre
az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. Törvényen (továbbiakban: Áht.) foglalt
kötelezettség alapján.
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetésről szóló
többször módosított 5/2014. (III. 05.) számú önkormányzati rendelete végrehajtását;
22.680.570 eFt, azaz huszonkétmilliárd-hatszáznyolcvanmillió-ötszázhetvenezer bevételi
főösszeggel,
17.286.486 eFt, azaz tizenhétmilliárd-kettőszáznyolcvanhatmillió-négyszáznyolcvanhatezer Ft kiadási főösszeggel javasolja a Közgyűlésnek jóváhagyásra.
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:
A 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
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A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati
Standardok alapján, a zárszámadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi
előírásokra figyelemmel végeztük. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a
könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.
A mérlegek bemutatásakor biztosítani kell a költségvetéssel való összevetés lehetőségét, a
terv- és tényadatok összehasonlíthatóságát, a beszámoló szerkezetének, tartalmának,
formájának a költségvetéssel való egyezőségét - "következetesség" számviteli alapelvét. A
zárszámadást az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell
elkészíteni.
A zárszámadási rendelettervezet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és
intézményei elmúlt időszaki gazdálkodásának általános megítéléséhez, a valós helyzet
megismeréséhez megfelelő információt nyújt, a jogszabályi előírások figyelembevételével és
a jogszabályban előírt határidőben került összeállításra.
A költségvetéssel való összehasonlíthatóság biztosított az eredeti és a módosított
előirányzatok valamint a teljesítési adatok költségvetési rendelet szerinti szerkezetben való
bemutatásával.
Az előirányzatok és azok teljesítései a számvitelben rögzített adatok alapján szerepelnek a
rendelettervezetben.
A zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatok egyezősége biztosított
az ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint az éves költségvetési beszámoló mérlegében
kimutatott eszközök értékadatai között.
A zárszámadási rendelet számszaki alátámasztását a rendelethez mellékelt táblázatok és
mellékletek tartalmazzák, összefoglaló értékeléssel kiegészítve a szöveges beszámolóban.
A költségvetési beszámoló és a zárszámadási rendelet összhangja a költségvetési számvitel
előírásai alapján a 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet előírásaival összhangban biztosított.
A könyvvizsgálat alapján tanúsítjuk, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése által jóváhagyott 5/2014. (III. 05.) számú
rendelet (melyet a 17/2014. (V. 05.) 26/2014. (VI. 26.), a 31/2014. (IX. 17.), a 28/2014.
(XII. 18.), és a 3/2015. (II. 09.) önkormányzati rendeleteivel - az időközben bekövetkezett
változások miatt módosított) végrehajtásáról az érvényben lévő jogszabályok szerint lett
összeállítva,- tartalmazza az Aht. 91. §-ban, valamint a Stabilitási Törvény 3. §-ban
előírt mellékleteket-, rendelet-alkotásra alkalmas.
Budapest, 2015. április 10.
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