FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részére az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elvégeztem Dombóvár Város Önkormányzata által a Képviselő-testület 2012. 02. 9.-i ülésére
előterjesztett költségvetési rendelettervezetének a vizsgálatát.
A rendelettervezet a bevételek főösszegét 4 753 147 e Ft összegben,
a kiadások főösszegét
4 800 270 e Ft összegben állapítja meg, / finanszírozási
műveletek nélkül/, 136 832 e Ft működési célú hiány és 89 709 e Ft felhalmozási célú többlet
kimutatása mellett. A finanszírozási műveleteken belül a költségvetés egyensúlyát 275 285 e Ft
működési célú hitel felvételével tervezi biztosítani.
:
A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési
rendelettervezet elfogadása Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendelettervezet szabályszerűségi, tartalmi véleményezésére
terjed ki.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó –
Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre, kiemelt
figyelemmel a már említett , 2011. évi CXCIV. számú stabilitási törvényre, a 2012. évi
költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényre valamint az államháztartás újra
szabályozásáról szóló jogszabályokra.
A fentiek értelmében az éves költségvetési rendelet tervezet véleményezése során meggyőződtem
arról, hogy: - az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz jogszabállyal ellentétes
rendelkezéseket,viszont magán viseli a makro környezet bizonytalanságait, az államháztartás
újraszervezésének
nehézségeit, az igényekhez viszonyított pénzügyi lehetőségek rendkívüli
szűkösségét, behatároltságát.
A fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel / 1 sz. melléklet 4. oszlop 27 sor: 168 602 e Ft/
nem fedezi a 2012 évre tervezett működési célú hitelfelvétel / 275 285 e Ft / összegét, ezért a
finanszírozási hiány csökkentése érdekében a bevételek –kiadások tartalmi újragondolását javaslom.
A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát,
valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését, valamint, hogy az Önkormányzat a
rendelet alkotás folyamatában betartotta-e a jogszabályok által előírt eljárási rendet. Ezen
folyamatokat rendben lévőnek minősítem.
.
Könyvvizsgálói vélemény:
Véleményem szerint a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012 február
9.-i rendes ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezet további átgondolása ajánlott az
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek vállalása szempontjából .
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