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Elvégeztem Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendelete 
módosításának vizsgálatát, amelyet Kiskunhalas Város Polgármesterének 2018. február 8-án 
kelt Előterjesztése tartalmaz. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet-
tervezet szerint:  

 Bevételek és kiadások tervezett összevont főösszege, egyezően 9.471.670.402 forint  

A költségvetés főösszegén belül: 

 Költségvetési bevételek összege:    7.026.660.476 forint,  

 Költségvetési kiadások összege:     8.386.774.119 forint, 

o ebből: tartalékok1: 1.154.449.539 forint  

 A költségvetési egyenleg:               -1.360.113.643 forint,  

A költségvetési egyenlegből: 

 Működési hiány (-):              1.174.436.252 forint   

 Felhalmozási hiány (-):            185.677.391 forint  

 Az Önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege:  1.084.896.283 forint 

 A Költségvetési hiány és a finanszírozási kiadások (összesen: 2.445.009.926 forint) 
fedezete belső forrásból biztosított, mely az Önkormányzat 2016. évi költségvetési 
maradványa, továbbá a forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása.  
A 2016. évi Költségvetési maradvány összege: 1.445.009.926 forint. 
Forgatási célú értékpapírok beváltása:               1.000.000.000 forint 

 

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása az Előterjesztésben részletezett 
feltevések és információk alapján készült.  

 

A költségvetési rendelet módosításának előkészítése az Önkormányzat Jegyzőjének feladata és 
felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat Polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési 
rendelet módosításának elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat, a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben, annak előterjesztésében 
ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken 
az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.  

                                                 
1 A költségvetési működési kiadások között szereplő tartalékok összege a számviteli elszámolási szabályok – az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. melléklet „Egységes rovatrend” K513. 
Tartalékok rovat - alapján tartalmazza mind a működési célú, mind a felhalmozási célú tartalékok összegét, amely 
elszámolási mód torzítja a költségvetési rendeletben bemutatandó költségvetési egyenleg felhalmozási célú, illetve 
működési célú összegét.   
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A vizsgálat hatóköre 

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. 
témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottam végre. 
Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell 
szereznem arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és 
becslések a költségvetési rendelet-tervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő 
bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet a bemutatott feltevésekkel, 
információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el. 

 

Következtetés és vélemény  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésről szóló 4/2017. (II. 24.) 
önkormányzati rendeletének módosítását tartalmazó rendelet-tervezetében, annak 
előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a 
vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásomra, ami miatt úgy kellene megítélnem, hogy 
ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk 
elfogadható alapját. 

Véleményem szerint, a 2017. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet-tervezetet a 
hivatkozott feltevések alapján készítették el, bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó 
jogszabályokkal összhangban került sor.  

Megítélésem szerint az előterjesztett költségvetési rendelet-tervezet rendelet-alkotásra alkalmas. 

 

Figyelemfelhívás 

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei az előirányzatok elfogadását követően 
eltérhetnek a költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésében foglaltaktól, amely eltérés 
lényeges lehet.  

 

Felhasználás korlátozása 

Jelen jelentés kizárólag Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
tájékoztatására készült, és azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra lehet 
felhasználni.  

 

Kecskemét, 2018. február 16. 
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