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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról
A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL

I.

A törvényesség és a jogszabályok betartása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendelettervezete a törvényes határidőn belül elkészült, és azt a Polgármester a Közgyűlés
elé terjesztette.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló zárszámadási rendelettervezete előterjesztése során az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91. §. szerint, tájékoztatásul , a következő mérlegeket és kimutatásokat kell
bemutatni:
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti
adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből
származó kötelezettségeket és a tulajdoni részesedéseket.
Az előírásoknak megfelelően a rendelet tervezet tartalmazza:
- a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét, eredeti, módosított előirányzat,
teljesítés megosztásban,
- a működési és a felhalmozási célú költségvetés egyensúlyának alakulását,
- intézménysorosan a működési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a címek és
alcímek szerinti bontásban,
- az önkormányzati kiadásokat,
- az önkormányzati bevételeket forrásonként,
- az egyéb szervezetek támogatását,
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az ellátottak pénzbeli juttatásait,
a maradvány elszámolását,
a felújítási és a felhalmozási kiadásokat,
a hitelállomány alakulását,
a több éves kihatással járó kötelezettségeket,
a közvetett támogatások kimutatását jogcímenként,
az önkormányzat költségvetési mérlegét,
a vagyon kimutatást,
az önkormányzati tulajdonú vállalatokban lévő részesedést és a vállalatok
kötelezettségeit.
A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet az elfogadott, 2016. évi
költségvetési rendeletnek megfelelő szerkezetben készült.
A rendelet tervezet szöveges előterjesztése részletesen és átláthatóan mutatja be a 2016. évi
gazdálkodási folyamatokat.
-

II.

A pénzügyi helyzet, az adatok valódisága

A hitelfelvétel nélküli, tárgyévi költségvetési bevételek teljesítése 10.430.020 e Ft, a
módosított előirányzat 94,5 százaléka.
A költségvetési kiadások teljesítése 8.482.561 e Ft, amely 75,3 százalék teljesítést jelent a
módosított előirányzathoz.
Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési maradványa
1.100.230
e Ft, amely az
Önkormányzat és intézményeinek összevont költségvetési maradványa.
Az önkormányzatnak 2016. december 31-én működési forrás kiegészítő hitele nem volt.
Hosszú lejáratú hitelállománya 2016. december 31-én 600.000 e Ft volt.
Véleményem és vizsgálataim szerint a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése elé
terjesztett, a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány elszámolásáról szóló
rendelet tervezet valós adatokat tartalmaz, átlátható, megfelel a jogszabályi előírásoknak,
ezért a rendelet tervezetet
költségvetési bevétel: 10.430.020 e Ft,
finanszírozási bevétel: 4.143.382 e Ft,
bevételek összesen:
14.573.402 e Ft,
költségvetési kiadás:
8.482.561 e Ft,
finanszírozási kiadás: 4.990.611 e Ft,
kiadások összesen:
13.473.172 e Ft,
többlet:
1.100.230 e Ft,
tárgyévi maradvány:
1.100.230 e Ft.
elfogadásra javaslom.
Szekszárd, 2017. május .
Dr. Cseke László
Kamarai tag könyvvizsgáló
Kamarai tagszám:001430.KM-000176.
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