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I.

EvI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET

A törvénvesség és a iogszabályok betartása

Az államháztartásről szőIő 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Jegyzője a 2016. évi költségvetés végrehajtásáről és a
maradvány elszámolásarő| szőIő zátszámadási rendelettervezetet a törvényes határidőn belül
elkészítette, és azt a Polgármester a Képviselő-testület elé terjesztette.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkorm ányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

és a maradvány elszámolásáról szóló zátszámadási rendelettervezete előterjesztése során az
áIlamháztartásról szóló 20II. évi CXCV. törvény 91. §.szerint,
tqékoztatásul , a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

helyi önkormányzat költségvetési mérlegétközgazdasági tagolásban, előírányzat feIhasználási teruét, (p énzeszkö zők v áItozása),
- a helyi önkormányzat adősságának áI\ományát Iejárat, a Stabilitási törvény 3 §-a szerinti
adósságot keletkeztető ügyletek, belföldi és külföldi irányú kötelezettségek szerinti
bontásban,
- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormányzat tulajdonábanáIlő gazdáIkodő szervezetekműködéséből származő
kötelezettségeket, a részesedésekalakulását,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítésétévenkéntibontásban és összesítve, és
- a közvetetttámogatásokat - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket -tartalmaző kimutatást.
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bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét,eredeti, módosított előírányzat,

telj esítésmego sztásban,

intézménysorosan a működési és a felhalmozási célúbevételeket és kiadásokat a címek és
alcímek szerinti bontásban,
az önkormányzati kiadásokat,
az önkormányzati bevételeket fonásonként,
apénzmaradvány elszámolását,
a felújítási és a felhalmozási kiadásokat,
a hitelállomány alakulását,
atöbb éves kihatássaljáró kötelezettségeket,
az önkormányzat költségvetési mérlegét,
azeurópai uniós forrásból ftnanszírozott támogatással megvalósuló programok 2015. évi
bevételeit és kiadásait,

A

zátszámadási rendelettervezet a20I6. évi költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően
készült, így az összehasonlíthatóság és az átláthatóság biztosított.
A szöveges előterjesztés az Önkormányzat 2016. évi gazdáIkodását részletesen elemezve
bemutatja a bevételek és a kiadások, ezeken belül a működési és a felhalmozásibevételek és
kiadások, alakulását. Kiemelendő a20I6. évi közhatalmi bevételeken belül aziparűzési adő
bevételek befolyása, amely a módosított előhányzathoz képest 112,6 százalékra teljesült. A
közhatalmi bevételek atárgyéviműködési költségvetési bevételi főösszeg 23,I szánalékát
alkotják.

il.

A pénzügyi helvzet. az adatok valódisága

A

2016. évi költségvetési bevételek teljesítésea 32.113.746 e Ft, a módosított előirányzat
98,I százaléka.
A költségvetési kiadások teljesítéseI2.4]5.520 e Ft, amely 34,7 százalék teljesítéstjelent a
módosított előirányzathoz képest. Az elmaradás alapvetően a beruházások következő évre
v alő áthtlződásábói származik.
A költségvetés egyenlege, a ftnanszírozási tételek konekciójával együtt, 20.238.226 e Ft,
többlet.
A halmozott bevételi foösszeg 42.227..406 e Ft, a kiadási főösszeg 25.794.283 e Ft. A teljes
bevételi és kiadási főösszegben a finanszirozási bevételek és a finanszírozási kiadások
halmozott (teljes évi) forgalma került kimutatásra, amelyben a halmoződást a szabad
pénzeszközök lekötésének és feloldásának összesített forgalma okozza, amelyeket minden
egyes esetben ftnanszírozási kiadásként, vagy bevételkéntkellett könyvelni,
pénzforgalomként
Az önkormányzattárgyévi zárő pénzkészlete 14.841.345 e Ft,. A konekciók után a 2016. évi
költségvetési maradvány 14.935.414 e Ft.
Az önkormányzatnak 2016. év végénsem felhalmozási, sem működési hitelállománya nem
volt..
Véleményem az e|őterjesztésen, valamint az azt alátámasztő költségvetósi beszámoIŐkon- az
azokat alátámasztő főkönyvi és analítikus kimutatásokon -, alapul, és nem tartalmaz a
bizottsági, yagy aképviselő-testületi üléseken elhangzottakkal kapcsolatos megállapítást.

VéleménYemés vizsgálataim szerint a Kaposvár Megyei Jogú Város
Közgyűlése elé
terjesztett, a 2016. évi költségv etés zárszármadásáról szóió rend elettervezet
valós adatokat
tartalmaz, átláthatő, megfelel a jogszabályi előírásoknak ezért a rendelett
ervezetet az
,
előterjesztésben és a tervezetben írtak szerint:

költségvetési bevétel:
32.713.746 eFt,,
áIlamháztartási megelőlegezés: 113.660 e Ft,
korrigált bevétel:
32.827.406 eEt,
költségvetési kiadás:
t2.475.520 eEt,
költségvetés egyenlege: 20.238.226 eÜt
finanszírozási bevétel:
9.400.000 e Ft,
összes bevétel:
42.227.406 eFt,
flnanszírozási kiadás:
13.318.763 e Ft,
összes kiadás:
25.794.283 eFt.
tÖbblet:
16.433.123 ept,
tárgyévi maradvány:
t4.935.414 eFt.

elfogadásra javaslom.

Azárszámadási rendelettervezet adatai a fokönyvi könyveléssel alátámas
ztoítak.

Kaposvár, 2017. április
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