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Független könyvvizsgálói vélemény
Egyek Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Elvégeztem Egyek Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának könyvvizsgálatát.
A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzat költségvetési
koncepciója a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint készült-e, és megfelelő tájékoztatást
ad a következő évi költségvetési lehetőségekről.
A vizsgálatot, valamint a jelentést az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv.
(Áht.), a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX tv. (Ötv.) a Számvitelről szóló
2000. évi C. törvény, a Könyvvizsgálat rendjéről szóló 1997. évi LV. törvény, a költségvetés
alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000.
Kormányrendelet, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet Ávr) előírásainak megfelelően hajtottam végre, illetve készítettem el.
A helyi önkormányzatok költségvetési koncepciójának elkészítési szabályait az Áht,
valamint az Ávr tartalmazza.
Jogszabályi előírások
A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a
polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a
kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, és a Kormány gazdaság- és
pénzügypolitika fő irányaifigyelembevételével állítja össze.
A polgármester a költségvetési koncepció tervezetéről a helyi önkormányzatnál működő
bizottságok véleményét a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint kikéri, és
azt a költségvetési koncepció tervezetéhez csatolja. A pénzügyi bizottságnak a
költségvetési koncepció tervezetének egészéről véleményt kell alkotnia.
A költségvetési koncepció tervezetét a képviselő-testület a bizottságok véleményével
együtt megtárgyalja, és határozatot hoz a költségvetés-készítés további munkálatairól.

Megállapítások
A koncepció benyújtása a képviselő-testület részére az előírt határidőig megtörtént, az
önkormányzatnál működő bizottságok részére véleményezésre megküldésre került. A bizottságok a képviselő-testületi ülést megelőző ülésükön tárgyalják a koncepciót, a bizottsági vélemények kialakítása ekkor történik meg.
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A képviselő-testületnek határozatot kell alkotni a költségvetés-készítés további munkálatairól, melyben kiemelt szempont az intézményrendszer működőképességének biztosítása,
a beruházások folytatása, a kötelezettségek teljesítése, a pénzügyi stabilitás megőrzése.
A Kormány a T/12415. számon a Parlament részére benyújtotta Magyarország 2014.
évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatát, a koncepció összeállításakor a törvényjavaslatban meghatározott irányelveket, a helyi önkormányzatok központi alrendszerből
származó forrásait, átengedett és egyéb bevételeit, valamint pénzellátásának szabályait figyelembe vették.
A költségvetési koncepció összeállításánál figyelembe vették a tervezett bevételeket, a
kötelezettségvállalásokat és más fizetési kötelezettségeket. Az előterjesztés tartalmazza, hogy
a költségvetésben működési hány nem tervezhető, azonban a határozati javaslat erre vonatkozó előírást nem fogalmaz meg. Az Áht. meghatározza, hogy az önkormányzatok költségvetési
működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódik. A
felhalmozási kiadások tervezésére vonatkozóan konkrét előírásokat tartalmaz, azonban azok
fedezetének tervezési irányelveit csak nagyvonalakban tartalmazza. Konkretizálni szükséges,
hogy milyen felhalmozási forrásokból kívánja az önkormányzat finanszírozni a felhalmozási
kiadásait, illetve milyen döntések szükségesek ezen bevételek növeléséhez.
Fontos szempont hogy a 2014. évi költségvetés összeállítása során az Ötv előírásai
szerint működési hiány nem tervezhető, továbbá Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény korlátozza az önkormányzatok hitelfelvételét. A stabilitási törvény
betartására vonatkozó előírást a határozati javaslat megfelelően tartalmazza.
A Képviselő-testület elé terjesztett határozattervezetben a 2014. évi részletes költségvetés összeállításához megfogalmazott részletes szempontokat támogathatónak tartom. A határozat tervezetet javaslom kiegészíteni azzal, hogy a költségvetésben működési hiány nem
tervezhető, továbbá javaslom meghatározni a követendő eljárásrendet amennyiben a tervezet
összeállítása során ez a feltétel nem teljesíthető.
A jegyző által összeállított 2014. évi költségvetési koncepció a Képviselő-testület tárgyalására alkalmas.
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