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Független könywizsgálói jelentés

Ktiriisladány Város Onkormányzatának Képviselő_testülete részére

a 2014. évi költségvetési rendelettervezetének ktinylvizsgálatáról

Elvégeztük Körösladány Város Önkormányzat2OI4. évi költségvetési rendelettervezetének -

melyben a bevételi és kiadási főösszeg 27IO 898 E, Ft, a céltartalékok előfuátyzata 50 000 E

Ft - vizsgálatát.

A 2OI4. évi költségvetés előkészítésének, elfogadásának és végrehajtásának jogszabáIyi

feltételrendszerétazalábbi jogikömyezethatározzameg"

az államháztartásról sző|ő 2OI1. évi CXCV. törvény 1Átrt';

Magyarors zág20l4. évi központi költségvetéséről szőIó 2013. évi CCXXX. t<irvény

a nemzetivagyonról szolő 2011. évi CXCVI. törvény

Magyarors zág gazdasági stabilitásáról szóló 20II . évi CXCN. törvény

Magyarors zághe|yi önkormányzatairőI szőIő 2011. évi CLXXXX. törvény

az áI|ambáztartásrőI szóló törvény végrehajtásuól szőIó 36812011. (XII.31.) Korm. rendelet

(Ávr.)

az á|Iamhé,ű:tartás számviteléről szőlo 4l20I3. (I.1 1 .) Korm. rendelet

Lz orczággyűlés á|ta] 2OI3. december 22-én elfogadott 2013. évi CCXXX.-as törvény

Magyarország 2OI4. évi központi költségvetéséről rendelkezik és egyben meghatározza aZ

önkormányzatokfentidézettjogszabályok által is meghatározott feladatellátásának működési

és pénzügyi feltételrendszerét is.

A város jegyzője által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi

költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig nyújtja be a képviselő-

testületnek.

A könywizsgáló feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezése'

A könywizsgá|atot a magyaÍ Nemzeti KönywizsgáIat\ Standardok és a könyvvizsgáIatra

vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapjan hajtottuk

végre. A fentiek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződntink

arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes

rendelkezéseket, a kiadási és bevételi e\őirényzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.
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A könywi zsgálat magában foglalja a teÍvezelt e|őhányzatokat megalapozó számítások

vizsgáIatát, aZ onkormányzati működést meghatároző jogszabályi követelményeknek a

rendelkezésre á11ó pénzügyi előirányzatok keretei közötti tervezett végrehajtásának

minősítését.

Ezen túl avizsgáIattartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésiink, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könywizsgáIői vélemény

kialakításáh oz és aKépviselő-testületi döntés megalapozásához.

zl'n'ADÉK
VéleményÍink szerint a 20t4. évi kiiltségvetési rendelettewezet

jogszabályi előírásokkal, nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges

bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené,

rendeletalkotásra alkalmas.

^z 
előterjesztett rendelettervezetet összességében elfogadásra

Önkormán y zat Képviselő-testületének'

Békéscsaba, 2014. február 5.
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Kiegészítés a független kön}'rrvizsgálói j elentéshez

Körösladány Város Önkormanyzatának Képviselő-testülete megbizásénak megfelelően a

véleményezésre megkapott 2OI4. évi koltségvetési rendelettervezetró| és a költségvetési

tár gyí e l őterj e s zté s ekrő 1 állásp ontunk at az a|ébbiakb an fo gl alj uk ö s sze.

Az önkormányzatok2014. évi működésének és gazdálkodásának pénzügyi feltételrendszerét

az országgyűlés által 2OI3. december 22-én elfogadott - Magyarország2014. évi központi

költségvetéséről szóló - 2013. évi CCXXX.-as törvény határozzameg.

A költségvetési rendelettervezet tartalmi követelményeit az áIlamháztartásról (Áht.) szóló

2OII. évi CXCV. törvény szabáIyozza, melynek végrehajtásarőI a 368120II' (XII.31.)

Kormányrendelet intézkedik (Ávr.)

Az Áht-rő1 szóló töwény 24. s. (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített

kciltségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény

haÍáIybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Az Ávr. 27. s. (2) bekezdése szerint a polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti a

bizottságok á|talmegtérgyalt rendelettervezetet, melyhez csatolja apénzigyí bizottság írásos

véleményét'

A költségvetési rendelet-tervezet vonatkozáséhan az Átrt. z:'5. (2) az Ávr.24. $. (1)-(2)

bekezdése rögzíti, hogy elkülönítetten kell kezelni a helyi önkormányzat, valamint a helyi

önkormányzat által iranyított költségvetési szervek - ide értve az önkormányzati hivatalt is -,

bevételeit és kiadásait.

A könywizsgálat megáI\apitja, hogy Körösladány Város jegyzóje és a hivatal áLta|

előkészített 2OI4' évi koltségvetési javaslat szerkezetében megfelel a fenti jogszabályi

előírásoknak.

Megállapíthatő az is, hogy a Város koltségvetésének előkészítő munkálatai, a bizottsági

véleményezés,mqd a Képviselő-testületi döntés alapján megtörtént Körösladány Város 2014.

évi kö|tségvetési koncepciójának elfogadása és mindezek alapján a költségvetés készítés

ré szl ete s fe ltételrend szerének me ghatár o zása.

A konywizsgálat megállapítja' hogy az önkormányzatvezetése és az önkormányzatihivatal a

koltségvetési koncepciót elfogadó Képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint e|végezte

a költségvetési előterjesztés benyújtását megelőzően sziikséges előkészítő munkálatokat,

egyeztetéseket.
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A Varos 2014. évi költségvetési rendeletteryezete, valamint az ezt alátámaszto előterjesztés és

kapcsolódó dokumentumainak vizsgáIata a|apján megállapítható, hogy a fentiekben körülírt

jogszabályi változások, a költségvetési feltételrendszer módosulása és az önkormányzati

feladatellátás szerkezeti változásaira is f,rgyelemmel, a korábbi évek gyakorlatával egyezően

változatlanul alapos, a jogszabályi előírások által meghatározott és aztkielégitő előterjesztés

került összeállításra.

Az előterjesztés a jelenleg rendelkezésre álló tárgyhoz kapcsolódó információk alapján,

szakmailag kellő alapossággal mutatja be azt a költségvetési javaslatot, mely Körösladány

Város 2014. évi működési és gazdálkodási feltételrendszerét azi! megváItozott körülmények

ktlzött alapozzameg.

A költségvetési szabáIyozás szerint működési fonáshiány nélküli költségvetést kell az

önkormányzatoknak 20I 4. évre is előkészíteni'

Körösladany Város esetében a tewező munka és a tervszerű gazdáIkodás_szervezés

eredményeként sem működési, sem felhalmozási hitelfelvételt nem tartalmaz az előtetjesztés.

Figyelmet érdemlő a2710 898 E Ft bevételi-kiadási főösszegű költségvetési rendelettewezet

előírányzatán belül, a működési és felhalmozási arány: az előbbi 3I,IoÁ, az utóbbi 68,9yo

A könywizsgálat megállapítja, hogy a rendelettetvezet előterjesztése az előírt határidőre

megtörtént, és megfelel a jogszabályi előírásoknak, valamint összhangban vanaköltségvetési

koncepcióval.

Az előirÍnyzatok számitási alapját Magyarország 2014. évi k<izponti költségvetéséről szóló

2013. évi CCXXX. törvény vonatkozó fejezetei, valamint a költségvetési koncepcióban

foglaltak képezték.

Nem merült fel olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok

me ga|ap o zotts ág át érintené.

Számszakilag helyesen tartalmazza az anyag mindazokat az adatokat szöveges indoklásokat,

tapasztalati adatokat, amelyek alkalmassá teszik aZ előterjesztést Képviselő-testületi

megvitatásra.
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Összességében Körösladány Város 2014. évi költségvetési javaslatának tervezett bevételi

irÍnyszámait a könywizsgálat a megváltozott fortásképzési és feladati szerkezetre is

figyelemmel reálisnak és telj esíthetőnek tartsa.

Ez egyben megalapozza a kö|tségvetési javaslatban szereplő múködési és fejlesztési

feladatok ftnanszír ozási o ldalról történo telj e síté si lehető sé gét i s.

Mindezek a|apjána beterjesztett rendelettewezetettárgyalásraalkalmasnak tartjuk.

Békéscsaba, 2014. február 5.
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