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201 8. évi zárszámadási rendeletterv ezetérő|

A 2018. EvI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET

I. A törvénvesség és a iogszabályok betartása

Az állatÁéatartásról szőIő 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Jeryrzője a 2018. évi költségvetés végrehajtásárőI és a
maradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendelettervezetet a törvényes határidőn belül
elkészítette, és azt a Polgármester a Képviselő-testület elé terjesztette.

Kaposvár Megyei Jogú Yáros Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a maradvány elszátmolásáról szóló zárszárnadási rendelettetvezete előterjesztése során az
államhéntartásról szóló 20ll. évi CXCV. törvény 91. §. szerint, tájékoztatásul , a következő
mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirényzat felhasz-
nálási tervét, (pénzeszkö zök v áItozása),

- a helyi önkormányzat adősságának áIlományát lejárat, a Stabilitási t<;rvény 3 §-a szerinti
adósságot keletkeáető ügyletek, belfloldi és külfrldi irányu kötelezettségek szerinti
bontásban,

- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormanyzat tulajdonéhan ál1'ő gazdálkodó szervezetek működéséb ől származő

kötelezettségeket, a részesedések alakulását,
- a többéves kihatással járó döntések számszenisítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetetttámogatásokat - így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket -tar-

talmaző kimutatást.



Az elő írás oknak me gfel e l ő en a rendelet-t ew ezet tartalmazza:
- a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét, eredeti, módosított előfuényzat,

teljesítés megosáásban,
- intézménysorosan a működési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a címek és

alcímek szerinti bontásban,
- az önkormányzati kiadásokat,
- azönkormányzatibevételeket forrásonként,
- a maradvény elszámolását,
- a felújítási és a felhalmozási kiadásokat,
- a hitelállomány alakulását,
- atöbb éves kihatássaljáró kötelezettségeket,
- az önkormányzat költségvetési mérlegét,
- az európai uniós fonásból ftnanszírozott támogatással megvalósuló programok 2018. évi

bevételeit és kiadásait,
- az önkormarryzat adősságot keletkeáető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

bemutatását,
- avagyoni helyzet alakulását,
- a nulláraírt,hasznáIatban lévő immateriális javak és targyi eszközök, valamint a

kulturális javak és régészeti leletek, a fiiggő kötelezettségek és követelések állomarryának
kimutatását,

- a közvetett támogatások kimutatását,
- az önkormányzati tulajdoní gazdasági tarsaságokban lévő részesedések értékét,
- a többségi önkorményzati tulajdonú gazőasági társaságok kiemelt adatait,
- a370l2011.(KI. 31.) Korm. rendelet 11. § .(1) bek. szerinti nyilatkozatokat.

Azérszámadási rendelettervezet a20I8. évi költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően
készült, így az összehasonlíthatóság és az átláthatóság biztosított.
A szöveges előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi gazdáIkodását részletesen elemezve
bemutatja a bevételek és a kiadások, ezeken belül a múködési és a felhalmozási bevételek és
kiadások, alakulását. Kiemelendő a2018. évi bevételeken belül az adó bevételek 9,5
széaalékos, ezen belül azípúuzési adó bevételek 17,8 százalékos túlteljesítése a módosított
előir ény zatho z képe st.

II. A pénzügyi helyzet, az adatokvalódisága

A 2018. évi költségvetési bevételek teljesítése 27 .224.724 e Ft, a módosított előirányzat 87,0
széualéka. Az alul teljesítés a felhalmozási és tőkejellegri bevételek, ezen belül is döntően a
felhalmozási célú ÁFA vissra térülések elmaradásából adódik.
A maradvánnyal növelt költségvetési bevétel 55.120.070 e Ft.
A költségvetési kiadások teljesítése 26.633.145 e Ft, amely 42,8 szánalék teljesítést jelent a
módosított e|őirányzathoz képest. Az elmaradás alapvetően a beruhazások következő évre
v alő áthiaődásából szátrmaztk.
A 2018. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 591.579 e Ft többlet,, a
ftnanszítozási tételek egyenlege a maradvánnyal 22.390.333 e Ft, többlet. A bevételek és
kiadások egyenlege 22,981.912 e Ft többlet.
A halmozott bevételi főösszeg 77.234.816 e Ft, a kiadási főösszeg 54.252.904 e Ft. A teljes
bevételi és kiadási főösszegben a finanszítozási bevételek és a finanszirozási kiadások



halmozott (teljes évi) forgalma került kimutatásra, amelyben a halmoződást a szabad
pénzeszközök lekötésének és feloldásrának összesített forgalma okozza, amelyeket minden
egyes esetben ftnatszírozási kiadásként, vagy bevételként kellett könyvelni,
pénzforgalomként
Az önkormányzattargyévizálőpénzkészlete 18.389.824 e Ft.. A konekciók utána2018. évi
költségvetési maradvány 21.484.881 e Ft.
Az önkorményzatnak 2018. év végén sem felhalmozási, sem működési hitelállománya nem
volt..

Véleményem az előteqesáésen, valamint az art alátámasztő költségvetési beszámolókon - az
azokat alátátmasztő főkönyvi és analítikus kimutatásokon -, alapu|, és nem tartalmaz a
bizottsági, vagy a képviselő-testi.ileti üléseken elharrgzottakkal kapcsolatos megállapítást.

Véleményem és vizsgálataim szerint a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elé
terjesáett, a2018. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelettervezet valós adatokat
tartalmaz, átláthatő, megfelel a jogszabáIyi előírásoknak, ezért a rendelettervezetet az
előterj esáésben és a terv ezetben írtak szerint:

költségvetési bevételz 27.224.724 eFt,
költségvetési kiadás: 26.633.145 eFt,
költségvetés egyenlege: 591.579 e Ft
finanszírozási bevételz 26.114.746 eEt,
e|őző évi maradvány: 23.895.346 e Ft
összes bevétel: 77.234.816 eEt,
finanszírozási kiadás: 27.619.759 eFt,
összes kiadás: 54.252.904 eFt.
többlet: 22.98I.912 eEt,

elfogadásra javaslom.

A zárszétmadási rendelet -tervezet adatai a kincstári beszámoló adataival alátámasztottak.

Kaposvár, 2019. április 16.

Dr. Cseke Lász|ő
Kamarai tag könyw izsgálő
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