
 
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közgyőlésének 

16/2015. (VI. 3. )  önkormányzati rendelete 
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról* 

 
 
 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva - a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont 5.) bekezdés 23. alpontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont 4.) 
bekezdés 5. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Humán Bizottság, 
valamint a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.) bekezdés 2. alpontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével - a 
következıket rendeli el: 

 

1. A rendelet hatálya 

1. § 

A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak közgyőlésére, és szerveire és az 
önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, a költségvetési szervek 
gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre terjed 
ki. 

 

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének végrehajtása 

2. § 

                                                           
* A rendeletet a közgyőlés a 2015. május 28-i ülésén fogadta el. 
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(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az Önkormányzat 2014. évi konszolidált 
bevételeinek fıösszegét 13 414 540 ezer Ft-ban állapítja meg. 
(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában 
mőködı intézmények 2014. évi mőködési bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg 
szerint fogadja el, 1 501 697 ezer Ft-os teljesítési fıösszeggel. 
(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a polgármesteri hivatal 2014. évi 
bevételeinek teljesítését az I.B. mérleg szerint 874 343 ezer Ft-os teljesítési fıösszeggel 
elfogadja.  

3. § 

(1) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az Önkormányzat 2014. évi konszolidált 
kiadásainak fıösszegét 12 697 762 ezer Ft-ban állapítja meg. 
(2) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az önkormányzat fenntartásában 
mőködı intézmények mőködési 2014. évi kiadási elıirányzatainak teljesítését  
1 345 088 ezer Ft fıösszeggel az I.B. mérleg szerint hagyja jóvá. 
(3) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a polgármesteri hivatal 2014. évi kiadási 
elıirányzatainak teljesítését  877 318 ezer Ft fıösszeggel az I.B. mérleg szerint 
jóváhagyja. 

4. § 

(1) A Normatív hozzájárulás elszámolásának részletezését az 5. melléklet 
tartalmazza. 

(2)  Az Önkormányzat 2014. évi mőködési és fejlesztési kiadásait tartalmazó 
összevont mérleget az I. A. mérleg tartalmazza. 

(3)  A 2014. december 31-én fennálló hitelállományt a 8.  melléklet tartalmazza. 

(4)  Az adóelengedést a 12.  melléklet tartalmazza. 

(5)  Az Önkormányzat létszámkeretének megoszlását a 11.  melléklet tartalmazza. 
(6)   A 2014. évi Önkormányzat éves pénzmaradványát a 19. melléklet   tartalmazza. 
(7)   Az intézményi pénzmaradvány-kimutatás elıírt tagolását a 20. melléklet 

tartalmazza. 

(8)  A 2014. évi konszolidált maradvány-kimutatás elıírt tagolását a 27. melléklet 
tartalmazza. 

(9)  Az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti konszolidált mérlegét a 
Közgyőlés a 25. melléklet szerint  45 088 491 ezer Ft-ban állapítja meg. 

(10)  Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatokat a 13. melléklet tartalmazza. 

(11)  Az áthúzódó kötelezettségek listáját a 14. melléklet tartalmazza. 

(12)  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. december 31-i 
Vagyongazdálkodási Alapját a 17. melléklet tartalmazza. 

(13)  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. december 31.-i 
Vagyonkimutatását 18. melléklet tartalmazza. 
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(14)  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. december 31.-i 
konszolidált eredmény kimutatást a 26. melléklet tartalmazza. 

(15)  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának középtávú tervét a 28. 
melléklet tartalmazza. 

3. Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye 

5. § 

Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének konszolidált pénzmaradvány kimutatását a 
19. melléklet tartalmazza. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az Önkormányzat 
függı, átfutó, kiegyenlítı tételekkel, valamint a visszafizetési kötelezettségekkel korrigált 
pénzmaradványát  551 523  ezer Ft-ban állapítja meg. A pénzmaradvány tartalmazza a 
társulások pénzmaradványát is. 

4. Több éves kötelezettségvállalással járó feladatok 

6. § 

A Közgyőlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 14. mellékletben 
foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 

5. Záró rendelkezések 

7. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. 
 
 
 
 
  

Ács Rezsı dr. Varga Katalin 
polgármester jegyzı 

 
 
 
 
Kihirdetési  záradék: 
 
A kihirdetés napja: 2015. június 3. 
 

dr. Varga Katalin 
jegyzı 
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SZEKSZÁRD MEGYEI JoGÚ VÁROS ÖNronnrÁNyz.q.ra

2014. évi éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról és
könywizs gálói hitelesítéséről

Szekszárd Megyei Jo gú Város Önkorm ányzata Közgyűlésének.

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi éves költségvetési
beszámolój áról készült j elentés.

Elvégeztem Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata mellékelt 2OI4. évi éves
költségvetési beszámolójának a könywizsgálatát, amely éves költségvetési beszámoló a2014.
december 31-i költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített költségvetési
kiadás..9.599.694..E Ft, a teljesített költségvetési bevétel I1.07I.97].E Ft,
maradványkimutatásból, amely szerint az összes maradvány 716.779 E Ft,
adatszo|gáItatásokból, valamint a 2014. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - ,

melyben az eszközök és fonások egyező főösszege 45.088.491 E Ft, az ezen időponttal
végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény
5.630.628 E Ft.

A vezetés felelőssége az éves bészámolóért

A vezetés felelős az éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben foglaltakkal, a
Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban, valamint az
államhéutartás számviteléről szőlő 4l20I3.(U.II.) Kormányrendeletben foglaltaknak
megfelelő
elkészítéséért és valós bemutatásáért,
vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy
lényeges hibás állításoktól mentes éves

valamint az o|yan belső kontrollokért, amelyeket a
lehetővé váljon az akélr csalásból, akár hibából eredő
beszámoló elkészítése.

A könywizsgáló felelőssége

Az én felelősségem az éves költségvetési beszámoló véleményezése könywizsgálatom
alapjan. Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Köny,rvizsgáIati Standardokkal összhangban
hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljek az etikai
követelményeknek, valamint hogy a könywizsgáIatotűgy tewezzem( meg és hajtsam végre,
hogy kellő bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a



lényeges hibás állításoktól.

A könywizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könywizsgálati bizonyítékot szerezní az éves költségvetési beszámolóban szereplő
összegekrőI és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves költségvetési
beszámoló akar csalásból, akaí hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak
felmérését is, a könlvvizsgáIő megítélésétől fiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könywizsgáIő az éves költségvetési beszámolónak az intézmény általi elkészítése és valós
bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
könywizsgálati eljárásokat tervezzen ffi€g, amelyek az adott körülmények között
megfelelőek, de nem azért, hogy az intézmény belső kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon. A könywizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített
számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves költségvetési beszámoló átfogó
pr ezentálásának értékelé s ét is.

Meggyőződésem, hogy a megszerzett könywizsgáIati bizonyíték elegendő és megfelelő
alapot nyújt a könywizsgálói véleményem megadáséűtoz.

Vélemény:

Véleményem szerint az éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkorm ányzata 201,4. évi költségvetésének teljesítéséről,
a 2014. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi he|yzetéről, valamint az ezen
időponttal végződő év gazdálkodásának eredményérő|,, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénnyel és az á||amháztartás számviteléről sző|ő 412013 (I. 11.) Korm. rendeletben
foglaltakkal összhangban.

Szekszárd, 201,5. május 19.

Dr. Cseke Lászlő
költsé gvetési minősítésű kamarai tag könyw izsgálő

engedély szám; 00143., KM000 1 76.

DR. CSEKE LÁSZLÓ
kőnyvvizsgátó

Engedély szám: 001430
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.
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