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Általános bevezető rész
A Dialog Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízása alapján felülvizsgálta az
Önkormányzat 2021. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, melyet 2021. február 17-én kelt
könyvvizsgálói jelentésünkben a képviselő-testület számára elfogadásra ajánlottunk.
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 7/2021. (III. 25.) önkormányzati rendeletével
jóváhagyta Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését,
amely a 20/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelettel módosításra került.
Jelenlegi könyvvizsgálói jelentésünk tárgya az előterjesztés Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének 2021. szeptember 30-i ülésére a 2021. évi költségvetés II.
rendeletmódosításáról.
A vizsgálathoz szükséges dokumentumokat és kimutatásokat, valamint többlet információkat
a Polgármesteri Hivatal dolgozói biztosították.
A vizsgálatot Gáspárné Farkas Ágota bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgáló végezte.
A vizsgálat hatóköre
A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400.
témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre.
Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot
kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok,
számítások és becslések a költségvetési rendelet-módosítás megfelelő alapját képezik,
valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítását a bemutatott
feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban
készítették el.

Részletes jelentés
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2021. évi költségvetési rendeletét az
alábbiak miatt módosítja:
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A költségvetési rendelet II. számú módosítása tartalmazza a 2021. év I. - VIII. havi
időszakában bekövetkezett változásokat, úgymint a központi támogatásokból, a
támogatásértékű működési és felhalmozási bevételekből származó többletbevételeket, a
működéshez kapcsolódó többletbevételeket, polgármesteri rendelkezéseket, polgármesteri
döntések alapján történt előirányzat átcsoportosításokat, az eddigi közgyűlési döntések
végrehajtását, valamint a források biztosítását igénylő tételek módosítását.
A könyvvizsgálat hatálya az előterjesztés I. szakaszára, valamint a II. rendeletmódosítás
számszaki megalapozottságára és indoklására terjedt ki.
A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszegek:
1.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét
22.018.918 eFt-ban, kiadási főösszegét 30.853.738 eFt-ban állapítja meg.

2

A működési bevételek és kiadások egyenlegét – 3.520.085 eFt-ban, a finanszírozási
célú kiadásokat (pénzügyi lízing tőke része) - 120.750 eFt-ban, az egyéb
finanszírozási célú kiadásokat - 217.593 eFt-ban, az ezeket finanszírozó előző évek
működési maradványát + 3.459.748 eFt-ban határozza meg. Az így számított
működési egyenleg - 398.680 eFt.

3.

A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege – 5.314.735 eFt-ban, az ezt
finanszírozó előző évek felhalmozási maradványát + 5.713.415 eFt-ban határozza
meg. Az így számított felhalmozási egyenleg + 398.680 eFt.

4.

Az egyéb finanszírozási célú bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

5.

A külső finanszírozási célú bevételeket 0 eFt-ban határozza meg.

Az előirányzat-módosítások hatására költségvetés bevételi és kiadási főösszege 2.501.453 eFt
összeggel növekedett.
Következtetés és vélemény
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2021. évi költségvetése II.
módosításának (I. szakasz) előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat
alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami
miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett
előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk
szerint, a költségvetési rendelet-módosítást a hivatkozott feltevések alapján készítették
el, és bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került
sor. Megítélésünk szerint a költségvetési rendelet-módosítás rendeletalkotásra alkalmas.
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A pénzügyi egyensúlyt érintő következtetések, javaslatok:
A rendeletmódosítás indoklásában az I – III. pontokban felsorolt tételek összevont egyenlege
jelen előterjesztés alapján - 38.257 eFt.
A megjelölt források biztosítása mellett a többletként jelentkező költségvetési igények
biztosíthatók, azaz a költségvetésre gyakorolt összevont hatásuk egyenlege 0 eFt.
A források rendezését követően 48.685 eFt összeggel az általános tartalék megemelésre
került. Így a mérlegben az általános tartalék előirányzata a rendelettervezetben 69.478 eFt.
Budapest, 2021. szeptember 24.
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