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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Komló Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete 201 8. ápritis
26. -i m Ódosításán ak dokumentációját véleményezés céljából megküldte.
Elvégeztük a költségvetési rendeletmódos ítás tervezetének vizsgálatát.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottuk
végre. A standardok értelmében a költségvetés véleményezése során meg kell
győződnÜnk arrÓl, hogy a költségvetési rendelet módosítási tervezete nem tartalmaz-e
jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi eloirányzatai biztosítják-e
a költségvetés egyensúlyát. A könywizsgálat magába foglalta a tervezett előirányzato-
kat megalapozó számítások vizsgálatát.

Az eredeti koltségvetésben 51201 8. (III.8.)
o a tárgyévi bevételek
o a tárgyévi kiadások
o hitelfelvétel (hiány )o kieg észíto mukodési támogatási igény
o mukodési céItartalék

Elso mÓdosítás (201 B. IV.26.) '. a tárgyévi bevételek
o a tárgyévi kiadások
. hitelfelvétel (hiány)
o kiegészíto mtjkodési támogatási igény
o mukodési céltartalék

7 .227.193.909 Ft
7 .47 1 .876.972 Ft

244.683.063 Ft
261.099.051 Ft

1 .56 1 .520.007Ft

7 .299. 684.7 69 Ft
7 .594.858 .692 Ft

306 .r73.923Ft
26r.099.05 1 Ft

r .61 8.01 0 .867 Ft

A koltségvetés bevételi oldalon 61 490 860 Ft tal, kiadási oldalon 122981 720 Ft-al
n t. A kiadás a bevételhez képest 61 490 860 Ft-al novekedett, Ezt a bevétel
novekedést a víz és szennyvízhál zat bérleti díjának ugyanekkora osszeggel torténo
novekedése eredményezi. A kiadási oldal novekedése ugyanennek az osszegnek
kétszerese' amelynek oka az el terjesztésben leírt technikai ok' Egyrészt a víz és
szennyvízhál zat bérleti díja kotelezoen a vízkozmíj felrjjításra Íordítand , a torvényi
el írások szerint viszont a bevételt a mtljkodési koltségek kozott kell kimutatni. Ezért az
osszeget az onkorm ányzat tartalékba helyezte. így ez tétel kiadásként jelentkezik, ezért
volt szukséges a tervezett hitel osszegének novelése is.
A rendeletm dosítással a m kodési céltartalék osszege 1561 520 007 FtrÓl
1 618 010 867 Ft-ra 56 490 860 Ft-al novekedett. A (61 490 860 Ft- 56 490 860 Ft )

= 5 000 000 Ft kÜlonbség a koltségvetés m dosítás második tétele , amely a tartalékok
terhé re n ove l i a v állalkozásfej lesztésre fo rd íthatÓ tá m ogatások osszegét
A kiegészíto mrjkodési támoqatás tervezett osszege a rendeletm dosítással nem
változott.
A változásokat az osszeftiggéseknek megfelel en az el terjesztés mellékletei szám-
szakilag pontosan tÜkrozik'
Jelen rendeletm dosítás az el terjesztésben leírt okok miatt nem tartalmaz olyan
számrj változtatást, amely megszokott volt, hiszen az onkormányzat folyamatos
mtjkodése szukségszer en eredményez változásokat a koltségvetésben. De az
elmaradás p tolhat a kovetkez rendeletm dosításnál.
Véleménytink szerint a jeIenlegi ktiltségvetési rendeletm dosítás ( 20í8. lV. 26.-i )

tervezete <isszhanqban van a ioqszabálvi el írásokkal. Nem jutott a tudomá-
sunkra, nem mertilt fel olyan Iényeges informáci , amely a bevételi és kiadási
el irányzatok megalapozottságát érintené. A rendelettervezet rendeletm dosítás-
ra alkalmas.
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