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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 2020. évre vonatkozó költségvetési rendeletét, melyet 2020. február 17-én kelt
könyvvizsgálói jelentésünkben a képviselő-testület számára elfogadásra ajánlottunk.
Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2020. (IIV. 5.) önkormányzati rendeletével
jóváhagyta Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését,
amely a 9/2020. (IV. 2.), a 25/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelettel és a 29/2020.
(IX. 29.) önkormányzati rendelettel módosításra került.
Jelenlegi könyvvizsgálói jelentésünk tárgya az előterjesztés Szombathely Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2020. évi költségvetését érintő IV. rendeletmódosításról.
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 Önkormányzatának polgármestere az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdésében kapott közgyűlési feladat- és hatáskörében eljárva a rendeli el a 2020. évi
költségvetés IV. számú módosítását.
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A rendelet módosításának a szükségességét a központi támogatásokból, a támogatásértékű
működési és felhalmozási bevételekből származó többletbevételek, működéshez és
felhalmozáshoz kapcsolódó többletbevételek, szakmai bizottságok által hozott határozatok
alapján történő átcsoportosítások, a polgármesteri hatáskörben végrehajtott előirányzat
módosítások, az intézmények által benyújtott saját hatáskörű előirányzat módosítási kérelmek,
és a 2020. évi gazdálkodási év zárását követően a költségvetési források rendezése, kiemelten
az elmaradt adóbevételek indokolják. A fennálló pénzügyi feszültséget a 2020. évi
költségvetési rendelet III. számú módosításában elfogadott korlátozás alá vont kiadási
előirányzatok végleges zárolásával oldotta fel a rendelet tervezet.
Normál jogrendben a rendeletalkotás a Közgyűlés hatásköre. A rendelet módosítás
megalkotása arányos, mivel csak a korábbi közgyűlési, bizottsági döntések hatását, központi
támogatásokhoz, intézményi saját hatáskörű előirányzat módosításokhoz és a 2020. évi
tényleges teljesítésekhez igazítja az előirányzatokat.
A könyvvizsgálat hatálya a IV. rendeletmódosítás számszaki megalapozottságára és
indoklására terjedt ki.
A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszegek:
1.

A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét
22.636.570 eFt-ban, kiadási főösszegét 35.313.169 eFt-ban állapítja meg.

2.

A működési bevételek és kiadások egyenlegét -3.366.179 eFt-ban, a finanszírozási
célú kiadásokat (pénzügyi lízing tőke része) -120.750 eFt-ban, az ezeket
finanszírozó előző évek működési maradványát +3.735.452 eFt-ban, határozza
meg. Az így számított működési egyenleg + 248.523 eFt.

3.

A felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege – 9.310.420 eFt-ban, az ezt
finanszírozó előző évek felhalmozási maradványát +9.190.077 eFt-ban határozza
meg. Az így számított felhalmozási egyenleg -120.343 eFt.

4.

Az egyéb finanszírozási célú kiadásokat 345.773 eFt-ban határozza meg.

5.

Az egyéb finanszírozási célú bevételeket 217.593 eFt-ban határozza meg.

6.

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

Az előirányzat-módosítások hatására költségvetés bevételi és kiadási főösszege 536.201 eFt
összeggel csökkent.
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Következtetés és vélemény
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2020. évi költségvetése IV.
módosításának 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.
A pénzügyi egyensúlyt érintő következtetések, javaslatok:
A fennálló pénzügyi feszültséget a 2020. évi költségvetési rendelet III. számú módosításában
elfogadott korlátozás alá vont kiadási előirányzatok végleges zárolásával oldották fel. Ezek
hatására a költségvetési rendelet jelen módosításában +248.523 eFt összegben tartalék
képzésére került sor, amellyel a 2021. évi költségvetési rendeletben - a 2020. évi gazdálkodás
során elért pozitív egyenleggel maradvány összegként – forrásként számolhat az
Önkormányzat.

Budapest, 2021. január 22.
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