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KÖNYVVIZSGÁLÓI  ÉRTÉKELÉS 
 
 

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának 
felülvizsgálatáról 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 
 

Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. I. félévi beszámolóját felülvizsgáltuk, 
melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet. 

 
1) A vizsgálat célja 

 
A vizsgálat arra terjedt ki, hogy 

– az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
könyvvezetése és a 2013. I. féléves beszámolója teljes és szabályszerű-e,  

– a költségvetési szervek határidőre elvégezték-e a féléves zárlati munkákat 
és összeállították-e a féléves beszámolót, 

– mindezek alapján szabályszerűnek minősíthető-e a féléves gazdálkodás, 
valamint az I. félévi beszámoló az önkormányzat pénzügyi helyzetéről 
megbízható és valós képet ad-e. 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 10. §-a értelmében a költségvetés 
alapján gazdálkodó költségvetési szerv a naptári év első feléről június 30-ai fordulónappal 
féléves költségvetési beszámolót köteles készíteni. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése előírja, hogy 
a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptembert 15-
ig tájékoztatja a képviselő-testületet.  

A féléves tájékoztatót (beszámolót) a vizsgálatra átadott okmányok, nyilvántartások, 
kimutatások alapján, illetve a helyszínen az alapbizonylatok megtekintésével, továbbá a 
polgármesteri hivatal munkatársaival folytatott interjú alapján végeztük. 

A rendelkezésre bocsátott okmányok és információk teljességéért a polgármesteri 
hivatal vezetői „Teljességi nyilatkozat”-ban felelősséget vállaltak, melyet a jelentés 1. sz. 
melléklete tartalmaz. 

 

2) Az I. félévi beszámoló szabályszerűsége 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendeletben foglalt előírásoknak a polgármesteri hivatal, továbbá az önkormányzat felügyelete 
alá tartozó költségvetési szervek I. félévi beszámolási kötelezettségüknek hiánytalanul eleget 
tettek.  
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A Magyar Államkincstár B-A-Z. Megyei Területi Igazgatóságához (továbbiakban: 
Kincstár) továbbított időközi költségvetési jelentés, valamint a testület elé terjesztett I. 
félévről készült beszámoló tartalmi és formai szempontból megfelel a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak. 

 

3) A 2013. I. félévi pénzügyi terv teljesítésének értékelése 

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés 
végrehajtásának szabályait a 5/2013. (II.28.) költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési 
rendelet a 2013. évi feladatok ellátásához 

 

 5.073.299 E Ft Költségvetési bevételi főösszeget 
 5.612.788 E Ft Költségvetési kiadási főösszeget 
    539.489 E Ft Költségvetési hiányt  
tartalmazott. 

Az év közben végrehajtott rendeletmódosítás következtében a költségvetési kiadási 
előirányzat főösszege – finanszírozási kiadások nélkül – 5.612.788 E Ft-ról 6.197.758 E Ft-ra, 
10,42 %-kal emelkedett. 

Az előirányzati adatok, valamint a teljesítésként kimutatott bevételek és kiadások 
összege megegyezik a 2013. június 30-án lezárt számviteli nyilvántartások adataival.  

 

A bevételek főbb jogcímek szerint a következők szerint alakultak  

(függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül) 

Bevételek jogcímei 
Eredeti 

 előirányzat 
E Ft 

Módosított 
előirányzat 

E Ft 

Teljesítés 
E Ft 

Teljesítés 

Módosított 
előirányzat 

%-ban 

Megoszlás 
%-a 

Intézményi működési bevételek 342 895   414 033   279 340   67,47 7,19 

Közhatalmi bevételek 3 230 872   3 225 500   1 626 384   50,42 41,88 

Felhalmozási célú bevételek 222 370   167 100   116 099   69,48 2,99 

Támogatások kiegészítések 742 169   742 187   551 642   74,33 14,20 

Átvett pénzeszközök államháztartáson 
kívülről 

0   100   135   135,00 0,00 

Átvett pénzeszközök államháztartáson 
belülről 

498 973   511 930   576 715   112,66 14,85 

Kölcsön visszatérülés 36 020   36 222   17 845   49,27 0,46 

Finanszírozási bevételek 661 986   1 231 051   716 008   58,16 18,43 

Összesen 5 735 285   6 328 123   3 884 168   61,38 100,00 

 

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételek önkormányzati szinten az 
I. félévben a módosított előirányzathoz viszonyítva 61,38 %-on teljesülnek. Az 
időarányoshoz képest bevételi lemaradás lényegében egyetlen jogcímnél sem mutatkozik. Az 
időarányos mértéket lényegesen meghaladták ugyanakkor az intézményi működési 
bevételek, a felhalmozási célú bevételek, a támogatások, illetve az átvett pénzeszközök. 
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A bevételek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a források több mint         
70 % -a saját forrásból – intézményi működési bevételekből (7,19 %), közhatalmi 
bevételekből – gépjárműadó nélkül - (41,22 %), felhalmozási bevételekből (2,99 %), a 
kölcsön visszatérülésből (0,46 %), az előző évi pénzmaradványból (18,43 %) - származott. 
A központi forrásból realizálódott bevételek (átengedett bevételek, állami hozzájárulás, 
átvett pénzeszközök) együttesen mintegy 30 %-ot képviseltek. 
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A kiadások előirányzati és teljesítési adatai főbb jogcímenként 

(függő, átfutó, kiegyenlítő tételek nélkül) 

 

Kiadások jogcímei 
Eredeti 

előirányzat 
E Ft 

Módosított 
előirányzat 

E Ft 

Teljesítés 
E Ft 

Teljesítés 

Módosított 
előirányzat 

%-ban 

Megoszlás 
%-a 

Működési költségvetési kiadások 4 449 735   4 853 854   2 430 978   50,08   72,59   

Felhalmozási költségvetés kiadásai 626 635   933 209   297 169   31,84   8,87   

Finanszírozási kiadások 122 497   130 365   616 616   472,99   18,41   

Kölcsönök 18 250   18 250   4 200   23,01   0,13   

Tartalékok 518 168   392 445   0   0,00   0,00   

Összesen: 5 735 285   6 328 123   3 348 963   52,92   100,00   
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Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 
52,92 % - ra teljesült. A tervezettet lényegesen meghaladó teljesítés a finanszírozási 
kiadások esetében volt.  

A jelentős arányt képviselő működési kiadások jogcímek szerinti megoszlása és 
összetétele a következők szerint alakult: 

 

Működési kiadások 
Módosított 
előirányzat 

E Ft 

T e l j e s í t é s  

 E Ft % - a 
Megoszlás 

 %-a 
Személyi juttatások 1 265 210   635 368   50,22   22,45   
Járulékok, szochó 349 667   154 326   44,14   5,45   
Dologi kiadás 1 827 561   862 456   47,19   30,49   
Ellátottak pénzbeli juttatása 813   1 559   191,76   0,06   
Egyéb működési célú kiadások 1 410 603   777 269   55,10   27,48   
Tartalékok 213 461   0   0,00   0,00   
Finanszírozási kiadások 0   398 014   - 14,07   

Összesen:  5 067 315   2 828 992   55,83   100,00   
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 A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy az  
I. féléves teljesítési adatok alapján a működési kiadáson belül a személyi juttatások, azok 
járulékai valamint a szociális hozzájárulási adó meghaladják a 27 %-ot. A kiadási 
struktúrában az eredeti tervhez képest lényeges arányeltolódás az I. félévben nem következett 
be. 

 

4) Következtetések, javaslatok  

Az önkormányzat a 2013. I. félév gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint 
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásait betartotta. 

A 2013. I. félévre kitűzött főbb célok lényegében teljesültek. Az önkormányzat a 
vizsgált időszakban fizetési kötelezettségének rendszeresen és határidőre eleget tudott tenni, a 
költségvetés pénzügyi egyensúlya biztosított volt. 

A beszámoló előirányzati és teljesítési adatai az önkormányzat 2013. I. félévi pénzügyi 
helyzetéről valós képet mutatnak.  
 
A jelentésben leírtak alapján a 2013. I. félévi beszámolót elfogadásra javasoljuk. 
 
 
Tiszaújváros, 2013. augusztus 12. 
 
 
A  társaság nevében: 
 
 
 
 

 


