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FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓI VELEMENY

BuDApESr rővÁnos xI. rnRür,nr ú.rguna öNxorurÁNyzarn

2020. évi kö lts é gvetési ren d eletének terv ezetér ő|

Az áIlanűáztartásrőI szőlő 2011. évi CXCV. N. 24. §. (2) - (3) - (4) bekezdósében
foglaltaknak megfelelően, a Jegyző által törvényességi szempontból ellenőrzött, költségvetési
rendelet-tervezetet a Polgármester a törvényben meghatérozott határidőben a Közgyűlés elé
terjesztette.
Az előteqesáés szöveges indoklása szakszerűen és részletesen ismerteti a 2020. évi
önkormányzati költségvetési tervezés jogszabályi alapjait, és ezek hatását a költségvetésre.

A2020. évi költségvetési tervezés jogszabályi környezete

- az állarnháztaításról szóló 2011. évi CXCV törvény,
- az ál|anhánartás végrehaj tására vonatkozó 36812011.(XII.3 1.) Kormanyrendelet,
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szőIő 20II. évi CXCIV. törvény és a

végrehaj tására vonatko ző 3 53 l 20l 1 . (XII. 3 0. Kormanyrendelet,
- az állanháúartás számvitelére vonatkoző 4l2013.(I. 1 1.) Kormányrendelet,
- 68l20l3.(XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, áIlat,tháztartási

szakfe l adatok é s szaká gazatok o sztáIy o zási rendj érő l,
- a20I1. évi CLXXXIX. törvény Magyarországhelyi önkormányzatairől,
- a Magyarország2020. évi központi költségvetéséről szőlő 2019. évi LXXI. törvény.

A 2020. évi költségvetési rendelet-tewezet elkészítése során figyelembe vették az
áIlanháúartási törvény 3.§. - 6/C. §-ban és a23 - 24. §-ban, valamint az állanhártaftástőI
szóló törvény végrehajtásaról szőlő 3681201I. XII.31.) Korm. rendelet 24. §. -29. §.
szakaszaib an fo glaltakat.
Figyelembe vették a stabilitásról szóló 20IL évi CXCIV. tv. 10. §. - 10/E. §. szakaszaiban
megfogalmazott rendelkezéseket is. valamint a működési hiany terveáetőségét tiltő, a
Magyarországhelyi önkormányzataíről szőIő 2011. évi CLXXXIX. tv. 1 1 1, §. (4) bekezdését,
valamint a II2. §. (1) - (3) bekezdésében a gazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseket.
Az áIlamháúartásről szőIő 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint
elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési
kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve az
önkormányzatihivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.
Az állastháúartási törvény 6. §. (3) bekezdése b) pontja külön nevesíti a köáatalmi
bevételeket - ezek különösen az adők, illetékek, járulékok, hozzájáruIások, bírságok, díjak, és
más fi zetési kötelezettségek.

A Képviselő-testület a költségvetési rendelet-tervezet benyújtását megelőzően meghoáa
azokat a saját hatáskörébe tartoző döntéseket, amelyek a költségvetési rendeletet
megalapozzák. A költségvetési egyeáetéseket az lntézményekkel lefolytatták.
A kiemelt e\őirány zatokat a rendelet-tervezetben megj elenítették.
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Az előteqesáők részletesen meghatározták a 2020. évi költségvetés végrehajtási szabáIyaít,
ezek között a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket és
feladatokat.
A költségvetési rendelet-tervezet bevételi és kiadási előirányzatait a kötelező és az önként
vállalt feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei bemutatják az Önkormányzaí és költségvetési
szerveinek bevételi és kiadási előirányzatait az előirt tagolásban és mélységben.
Arendelet-tervezettar:taImazzaazengedélyezettlétszémtkereteketis.

A több éves kihatással járó kötelezettségeket az előterjesztés 4. sz. mellékletében vették
számba. A közvetett támogatásokat az előterjesztés 6. sz. melléklet tartalmazza.

A2020. évi önkorményzati bevételi és kiadási főösszeget 29.679.I5I e Ft értékbenhatározták
megaz előterjesztők.
A költségvetési bevételi foösszeg terv adata25.668.824 e Ft, a költségvetési kiadási foösszeg
29.179.442 e Ft. A költségvetési hiány 3.510.618 e Ft. A hiany fedezetét a ftnanszírozási
bevételek és a finanszírozási kiadások 3.510.618 e Ft egyenleg biztosítja. Így a bevételek és a
kiadások egyensúlya a terv ezetben biáosított.

A működési költségvetési bevételek összegét 24.897.224 ezer forintba4 a működési
költségvetés kiadási összegét 23.567.033 ezer forintban terveáék. A tewezetl működési
bevételi többlet 1.330,191 e Ft. A felhalmozási bevételek értéke 771.600 ezer forínt, a
felhalmozási kiadások összege 5.612.409 ezer forint. A felhalmozási tételek egyenlege
4.840.809 ezer forint hiany. A felhalmozási híányt a költségvetést tekintve, kiegyenlíti a
működési többlet 1.330.191 e Ft, valamint a finanszírozási tételek egyenlege.
A költségvetésben összesen 916.745 e Ft tartalékot terveáek. (1. sz. melléklet)
A tartalék nagyságrendje megfelelő mozgásteret biáosít a 2020, évi programok
végrehajtáséhoz.

A2019. év lezárását követően kerülhet sor a 2019. évi maradvány megállapításéra.
Az állarrtháztaríás központi szewezetei által meghatározotí támogatások, elnyert páIyazati
források, a ftnanszírozás tételei, azok pontos ismeretében, legkorábban 2020. áprilisában
kerülhetnek a költségvetési rendeletben számbavételre.

A Képviselő-testület elé terjesáett rendelet-tervezet - véleményem szerint -, megfelel a
jogszabá|yi előírásoknak, valamint tartalmábarr és szerkezetében annak megfelelően készült.
Az e|őteqesáés és a költségvetési rendelet-tewezet szöveges és számszaki mellékletei
átláthatők, és a jogszabályoknak megfelelő szerkezetben készültek.
Véleményem az előterjesztés alapján készült, és nem tartalmaz abizottsági üléseken, vagy a
Képviselő-testületi ülésen elfogadott módosításra vonatkozó megállapítást.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2020. évi költségvetési rendeletet az
előterjesáésnek megfelelően, az alábbíak szerint fogadja el:

A2020. évi tervezett bevételi és kiadási főösszeg 29.679.151eFt.

- 2020. évi költségvetési bevételek:
- finanszírozási bevételek:
- 2020. évi költségvetési kiadások:

25.668.824 eFt,
4.010.327 eFt,
29.179.442 eFt,,



Kaposvár, 2020.02.23.

- 2020. évi költségvetési hiány: 3.510.618 e Ft,
- finanszírozási kiadások: 499.709 eEt
- finanszírozás egyenlege: 3.510.618 e Ft,
- létszámkeret: 1648.5 fő
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