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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi zárszámadási rendelettervezetérıl

A 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET

I.

A törvényesség és a jogszabályok betartása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Jegyzıje a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendelettervezetet a törvényes határidın
belül elkészítette, és azt a Polgármester a Közgyőlés elé terjesztette.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendelettervezete elıterjesztése során
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint,
tájékoztatásul , a következı mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, elıirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.
Tartalmaznia kell még a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 3. §. szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteket.
Az elıírásoknak megfelelıen a rendelet tervezet tartalmazza:
- a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét, eredeti, módosított elıirányzat,
teljesítés megosztásban,
- a mőködési és a felhalmozási célú költségvetés egyensúlyának alakulását,
- intézménysorosan a mőködési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a címek és
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-

alcímek szerinti bontásban (önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények),
az önkormányzati kiadásokat,
az önkormányzati bevételeket forrásonként,
az egyéb szervezetek támogatását,
a pénzeszközök változását,
az ellátottak pénzbeli juttatásait,
a pénzmaradvány elszámolását,
a felújítási és a felhalmozási kiadásokat,
a kisebbségi önkormányzatok mőködési és felhalmozási mérlegét,
a hitelállomány alakulását,
a több éves kihatással járó kötelezettségeket,
a közvetett támogatások kimutatását jogcímenként,
az önkormányzat költségvetési mérlegét,
a kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegét,
az európai úniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2011. évi
bevételeit és kiadásait,
a gazdasági társságokban lévı részesedések változását,
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mőködésébıl származó önkormányzati
kötelezettségek 2011. évi teljesítését,
a számviteli beszámoló részeit,
a vagyon kimutatást.

II.

A pénzügyi helyzet, az adatok valódisága

A hitelfelvétel nélküli tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek teljesítése a 8.154.380 e
Ft, a módosított elıirányzat 103,5 százaléka.
A költségvetési pénzforgalmi kiadások teljesítése 8.484.811 e Ft, amely 93,5 százalék
teljesítést jelent a módosított elıirányzathoz.
Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 896.348 e Ft.
Az önkormányzatnak 2011. december 31-én mőködési forrás kiegészítı hitele 916.889 volt.
Véleményem és vizsgálataim szerint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése elé terjesztett, a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelettervezet
valós adatokat tartalmaz, megfelel a jogszabályi elıírásoknak, ezért a rendelettervezetet

8.367.355 e Ft költségvetési bevétellel,
1.228.458 e Ft finanszírozási bevétellel,
9.595.813 e Ft bevétellel,
8.484.811 e Ft költségvetési kiadással,
848.796 e Ft finanszírozási kiadással,
8.890.216 e Ft kiadással,
883.793 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal,
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elfogadásra javaslom.

A bevételek és a kiadások egyenlege 705.597 e Ft többlet, amely a finanszírozási mőveletek
egyenlegének, az igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások
különbsége összegébıl adódik.
Szekszárd, 2012. április 21.
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