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2019. év i zár szám adási rendeletterv ezetér ől

I. A törvényesség és a iogszabálvok betartása

Az áIlanÁáztartásről szőIő 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Jegyzője a 2019. évi költségvetés végrehajtásáről és a
maradvány elszámolásárőI szőIő zárszátmadási rendelettervezetet a törvényes hatráridőn belül
elkészítette, és azt a Polgármester a Képviselő-testület elé terjesáette.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkorm ányzata 2019, évi költségvetésének végrehajtásáról
és a maradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendelettewezete előterjesáése során az
állanűáztartásról szóló 20II. évi CXCV. törvény 91.§.szerint, tájékoúatásul , akövetkező
mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, (működési és
felhalmozási költségvetés), előirányzat felhasználási tervét, (pénzeszközökváItozása),
- a helyi önkormányzat adősságának állomanyát lejfuat, a Stabilitási törvény 3 §-a szerinti
adósságot keletkeáető ügyletek, belföldi és külföldi irányú, kötelezettségek szerinti
bontásban,

- a vagyonkimutatást,
- a helyi önkormányzattulajdonábanáIlő gazdáIkodő szervezetek működésébőIszármaző

kötelezettségeket, a részesedések alakulását,
- a többéves kihatással járó döntések számszenisítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különö sen az adóelengedéseket, adókedvezményeket - tar-

talmaző kimutatást.
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Aze|őírásoknakmegfelelőenarendelet-tervezettartalmazza:
- a bevételek és a kiadások pétuforyalmi mérlegét, eredeti, módosított előírényzat,

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

alcímek szerinti bontásban,
- azönkormányzatikiadásokat,
- azönkormányzatibevételeket fonásonként,
- a maradvány elszélmolását,
- afelújítási és a felhalmozási kiadásokat,
- a hitelállomány alakulását,
- atöbb éves kihatássaljáró kötelezettségeket,
- az önkormrányzat költségvetési mérlegét,
- az európai uniós fonásból ftnanszírozott támogatással megvalósuló programok 2019. évi

bevételeit és kiadásait,
- az önkormányzat adősságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség

bemutatását,
- avagyoni helyzet alakulását,
- a nullárafut,használatban lévő immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a

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

- aközvetett támogatások kimutatását,
- az önkormányzatítulajdonű gazdasági társaságokban lévő részesedések értékét,
- a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kiemelt adatut,
- a37012011.(XI. 31.) Korm. rendelet 11. § .(1) bek. szerinti nyilatkozatokat.

Azárszártadási rendelettervezet a20l9. évi költségvetési rendelet szerkezetének megfelelően
készült, így az összehasonlíthatóság és az átláthatóság biztosított.
A szöveges előterjesztés az Önkorményzat 2019. éví gazdálkodását részletesen elemezve
bemutatja a bevételek és a kiadások, ezeken belül a működési és a felhalmozási bevételek és
kiadások, alakulását. Kiemelendő a2019. évi bevételeken belül az adó bevételek4,6
szézalékos, ezen belül aziparfuési adó bevételek 10,8 száaalékos tulteljesítése a módosított
előir ány zatho z kép e st.

il. A pénzügyi helvzet. az adatok valódisága

A 2019. évi költségvetési bevételek teljesítése 43.803.644 e Ft, a módosított előirényzat 99,6
száaalék.
A költségvetési kiadások teljesítése 33.890.I77 e Ft, amely 62,8 százaIék teljesítést jelent a
módosított előirányzathoz képest. Az elmarudás alapvetően a beruházások következő évre
v aIő áthúződásából származik.
A 2019. évi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 9.913.467 e Ft többlet,, a
ftnanszírozási tételek egyenlege a 2.007.377 eFt, többlet. A bevételek és kiadások egyenlege
11.920.844 e Ft többlet.

Az önkorm ány zat tár gy évi zát ő pénzkészlete 9 .9 63 .9 5 9 e F t..

Az önkormányzatnak 2019. év végén pénzintézet felé sem felhalmozási, sem működési
hitelállomanya nem volt..
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Véleményem az előterjesáésen, valamint az a^ alátáLmasztó költségvetési beszámolókon
(összevont, konszolidált beszámoló) - az azokat alátámasztő főkönyvi és analítikus
kimutatásokon -, alapul, és nem lartalmaz a bízottsági, vagy a képviselő-testületi üléseken
elhangzottakkal kapcsolatos megállapítást.

Véleményem és vizsgáIatum szerint a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elé
terjesáett, a 2019. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelettervezet valós adatokat
tarta|maz, átláthatő, megfelel a jogszabályi előírásoknak, ezért a rendelettervezetet az
előterjesztésben és a tervezetben írtak szerint:

költségvetési bevétel:
költségvetési kiadás:
költségvetés egyenlege:
finanszírozási bevétel:
összes bevétel:
flnanszír ozási kiadás :

összes kiadás:
többlet:

43.803.644 eBt,
33.890.177 e Ft,

9.913.467 eEt
2.1l2.I23 eBt,
45.925.767 eFt,

1í4.746 eFt,
34.004.923 eFt.
11.920.844 eFt,

elfogadásra javaslom.

Azérszámadási rendelet -tervezet adatai a kincstári beszámoló adataival alátámasúottak.

Kaposvár,2020.05. 13.
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