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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

2011. évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

I.

A 2011. évi költségvetési rendelet tervezetérıl

Szekszárd Megyei jogú Város 2011. évi költségvetési rendelet tervezete az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 68. §, 68/A. §. 69. §., 71. §., 73. §-ban
foglalt elıírások szerinti tartalommal és szerkezetben készült, figyelemmel az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet elıírásaira.
A költségvetési tervezés során a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló
2010. évi CLXIX. törvény önkormányzatokra vonatkozó normatíváit és rendelkezéseit vették
figyelembe.
A költségvetési rendelet tervezet elkészítése elıtt a Közgyőlés saját hatáskörben meghozta
azokat a döntéseket, amelyek a 2010. évi költségvetés megalapozásához szükségesek.
A 2011. évi költségvetési rendelet tervezet tartalmazza a törvényi és alacsonyabb
jogszabályok által kötelezıen elıírt adatokat. A bevételi és a kiadási fıösszeget, ezen belül
költségvetési szervenként a személyi jellegő kiadásokat és a közterheket, a dologi kiadásokat,
az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális célú támogatásokat, a költségvetési
létszámkeretet, a mőködési és a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét, a
finanszírozási bevételeket és – kiadásokat, elkülönítetten a kisebbségi önkormányzatok
költségvetését, a hitelfelvétel felsı határát megalapozó számítást, a közvetett támogatásokat
és az elıirányzat felhasználási ütemtervet.

A rendelet tervezet mellékletében bemutatásra került a több éves kötelezettség vállalások
pénzügyi hatása.
A tervezet tartalmazza azokat az intézkedéseket, amelyek az intézmények központi
költségvetési alulfinanszírozása mellett biztosítják a pénzügyi egyensúlyt, a gazdálkodás
kiegyensúlyozottságát.
Véleményem szerint a rendelet tervezet megfelel a jogszabályok által elıírt, kötelezı
tartalmi és formai követelményeknek.
Összegezve: Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi költségvetési rendelet tervezete
mind a szöveges elıterjesztést, mind a mellékletek és kimutatások számszaki
megjelenítését tekintve, alaki és tartalmi szempontból megfelel a törvényi elıírásoknak.
Megtervezi a város és intézményei finanszírozható gazdálkodását, biztosítva a kötelezı
és az önként vállalt feladatok ellátását.
A költségvetési rendelet tervezet takarékos gazdálkodási követelményeket fogalmaz meg,
összhangban van az elfogadott költségvetési koncepcióval.
A költségvetési rendelt tervezet mellékletei biztosítják az átlátahatóságot.
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A költségvetési rendelet tervezet a várospolitikai programokkal összhangban van.
Véleményem a kiküldött elıterjesztésre vonatkozik, és nem tartalmaz a bizottsági
üléseken, vagy a közgyőlésen elfogadott módosításra vonatkozó észrevételt.
Fentiek alapján javaslom a Közgyőlésnek, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetési rendeletét az elıterjesztésnek megfelelıen, az alábbiak szerint
fogadja el: a költségvetés fıösszege: 10.294.863 e Ft.
- bevételi elıirányzat:

8.246.738 e Ft,

- kiadási elıirányzat :
10.294.863 e Ft,
- hiány :
2.048.125 e Ft,
- finanszírozási bevételek:
- elızı évi pénzmaradvány:
548.126 e Ft,
- hitelfevétel:
1.500.000 e Ft,
- létszámkeret

:

1096,3 fı.

Kaposvár 2011. március 6.

Dr. Cseke László
költségvetési minısítéső, kamarai tag könyvvizsgáló,
engedély szám: 001430.
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KIEGÉSZÍTİ VÉLEMÉNY

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendelet
tervezetének vizsgálatáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010 évi költségvetési rendelet tervezetét
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 92/C. §. (2) bekezdésében foglaltak
szerint felülvizsgáltam.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy:
-

a rendelettervezet megfelel-e a jogszabályoknak,
érvényesültek-e a költségvetési koncepcióban megfogalmazott célkitőzések,
az elıirányzatok valós és magalapozott adatokat tartalmaznak,
a pénzügyi helyzet befolyásoló tényezıi valósak-e,
a költségvetési egyensúly követelménye biztosítható-e.

Könyvvizsgálói véleményemet a jogszabályi elıírások vizsgálata, a rendelettervezet
szerkezetének vizsgálata, a szöveges elıterjesztés, az adatállomány felülvizsgálata, a
normaszöveg és a számadatok elemzése során alakítottam ki.
Vizsgáltam a költségvetési tervezéshez használt adatállományt, és a tervezési folyamatot.
A rendelettervezet célszerőségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontjainak értékelése
nem képezte feladatomat.

I.

A rendelettervezet jogi megalapozottsága

A rendelettervezetet az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a Magyar
Köztársaság 2011 évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CLXIX. törvény, és az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII. 19.) kormányrendelet alapján állították össze.
Ezek alapján 2010-ben határidıben elıterjesztésre került a 2011. évi költségvetési koncepció,
a költségvetési törvény elfogadását követıen elkészült a normatív hozzájárulások és normatív
kötött felhasználású támogatások 2011 évi költségvetése.
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A Közgyőlés meghozta saját hatáskörében azokat a döntéseket, amelyek a költségvetés saját
bevételeinek tervezési adatait megalapozták.

II.

A költségvetés szerkezete, összetétele

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és az államháztartás
mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet szerint a költségvetési rendelet
kötelezıen tartalmazza az alábbiakat:
-

az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveinek bevételeit
forrásonként, jogcím-csoportonként,
a mőködési elıirányzatokat önállóan s részben önállóan gazdálkodó költségvetési
szervenként, intézményen belül kiemelt elıirányzatonként,
a felújítási elıirányzatokat,
a felhalmozási kiadásokat feladatonként,
az önkormányzati (polgármesteri) hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön
tételben az általános és a céltartalékot,
az éves létszámkeretet,
a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban,
a mőködési és a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét,
a kisebbségi önkormányzatok költségvetését,
az elıirányzat felhasználási ütemtervet,
elkülönítetten az Európai Únió támogatási programjait,
az önkormányzat kötelezettségeit bemutató táblázatot 2010-re és több évre elıre,
a kiadások és a bevételek összevont mérlegeit,
a közvetett támogatások bemutatását,
a hitelfelvételi korlát összegét megalapozó számítást.

A rendelettervezet a felsoroltaknak megfelelı adattartalommal és szerkezetben készült.

III.

A költségvetési koncepció érvényesülése

A koncepcióban meghatározott feladatok a rendelettervezetben megjelentek.

IV.

A pénzügyi helyzet

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi bevételei között mintegy 16,3
százalékos arányt képviselnek a helyi
adó- és illetékbevételek, ezért kiemelkedı
jelentıséggel bírnak. Az átengedett központi adókkal együtt, a bevételeken belül, ez az arány
25,2 százalék. Ez az összeg biztosítja az intézmények normatíván felüli finanszírozását, a
beruházások megalapozását, a fejlesztési pályázatokon való részvétel lehetıségét.
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V.

A rendelettervezet normaszövege

A normaszöveg minden szükséges szöveges és számszaki információt tartalmaz.

VI.

Összegzés

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelettervezete a
törvényi és az alacsonyabb jogszabályi elıírásoknak megfelelıen készült.

Kaposvár, 2011. március 6.

Dr. Cseke László
Költségvetési minısítéső kamarai tag könyvvizsgáló
engedély szám: 00143.
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