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CsurgóVárosÖtrkormányzataKépvis€lGte§tül€terészére

ez onkormányráí 201ó. éyi költ§égv€teséfól

sóló

rend€letterv€zet

viz§gálatíról

Elvégeztük caurgó váro§ Önkormányzate költségvetési rende|etteNezeténel! - amelyben a táígyévi költ§égveté§i lrevételek ó§szege 1.018,105 €Ft, lár§/évi kö|tségv€té§i kiadá§ok ö§§zege
2.049.02t eFt, a köIt§égveté§ eryenlege -1,030.923 eFt r íinan§zírozá§i kiadá§ok ósszege 6.690
eFt, , a b€l§ó linsnszíroásnak rninósüló előzó évi maradválry 996.613 eFt, a külső íiDanszíroásnak minósüIó felhslmozí§i célúhitel41,000 €Ft - viz§gálatát.
A költségvetés eIóterje§zté§€ az Önkormányzat polgármesterének feladatkörebe, a költs€gvetési lendelefi ervezet elfogadása a Képviseló-t€stiilet hatáskörébe tartozik,
A kön}.,,vizsgilat feladata a költsegvetési rendelettervezet véIeményeáséreterjed ki.
A könywizsgáIatot a ma8yaí Nemzeti Könywizsgálati standardok, a kön},wiz§gálatra vonatkozó
szerződé§ünk alapján, valanint a költségvetési rendel€tteívezet összeállítisára vonatkozó jogszabályi
előiriá§oka fis/elemmel hajtottuk végr€. Mindezek értelmében az éves kőltsegletés vé|eményezese
soíán meg kell ryöződnünk anól, ho$/ az éves költsé8vetési r€nde|ettervez€t nem tartalrnaz_e jogszabállya| e|lentét€s rendelkeáseket, kiadási és bevételi €lőiiinyzatai biáosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A kön},wizsgálat magában foglalta a tervezett elóifányzatokat megalapozó sz.|á.ínítások vizsgá]aú! valamint az éves költségyetés átfogó beínutaiiL§inak értékelését.Meggyőződésünk, hos/ mun_
kánk m€8fele|ő a|apot nyújtott kön}.,/vizsgálói véleményünkkialakíLi§ihoz.

K ö llyrl, i s g űó i réle fi érry
Vélehónyünh szpfirrt csuígó Válos 0nkomúnyzala 2016. évi kólr§égwlési rcndelellenezeté ek
érll, laflalrru, ósszhangban yai a jogszabáelőleúesüé§e a ,onalkozó előhlísokrrak ,negl[elelően
'ö
juolt
a ludomásuhkía olra lérrlege§ ihíotttuíció, anely a bevéleli és a
bi köyelelrrrénlekkel Nerrr
kiad!ísi elüú Wtoh megalapozoltslígű éfinlené
A lőltyl,yiögátat rrEgíléléseszeia' o rcn.leletreflezet rehdelelal koüb.a al halmas.
Kaposvár, 20 6. február
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12Kirdís

íeFt')

Ó§§7.€q

Miiködéri célúkiídí§ok

Ré§zrránv í%)

290.8|0
Munkaadók t t€rh€ló
Do|oEi kiadások

l4,1

7l.a8

iliíUlékokszoc. hozLiiár. adó

3,5

289.984

Ellátottak oénzb€li iuttaásai
Esyéb müktdési célúkiadások

Taílalókok
Működési költ§écveté§i kiadá§ok óssz€s€n
Felha|morj§i célúki{dások
B€iuháási kiadá§ok
Felúiítási kiadá§ok

Eséb fe|halmoá§i kiadások
Felhalmoá§i kölMcvst&i kiadósokó$ze§en

]4,1

16.300

0,8

3l0.604
2a.132

l5,l

1.007.{58

49,0

1,4

61 -| 11

3,3

9u.238
lo.zl9
l.M1.570

46,9
0,5

s0,?

Fio3n§zíroá§i ki.dá§ok
Hit€I

visszafizeés. adósságvolAálat

6.690
6.690

0,3

2.0557l8

l00,0

Finanszíroási kiadósok össz€§€n
k irdások

:n

indó§szc§€í

0,3

a felhalmozási kiadások 50,7 7eos reszffánya. A müködési kiad,ísok
49,0 o/ó. A beruházisi kiadások előíányzeta 67.113 eFt, a részanínya3,3 %. A felújínisi
kiadások előinányzzta 9u238 eF\ a íéiz^ráúya46,9 yo. Az álálános tartalék elóinányzata 600 eFt, a
éltartalék elóirányzata 21.532 eFt, Az általános taíalékelői.ányzata csakjelkép€snek minősíthető.
Az adóssá8szol8á|at elóiráryzata 6,690 eFt, Iészaránya 0,3 o/o.
A műktjdési kiadások közül az .ryéb működési célúkiadások 15,1 %-os részffánya a legna§/obb. A
személyijuttaüisok és a dologi kiad.í§ok íé§zfiinya eryaránt l4,1 %.

A költsé8vetésb€n me8hatiroó

rész ánya

5.

A r€ndelettervezet norms§zövepé[ek felülüz§gíleti

A íendelettervezet norma§óvegét felülviz§gílva megállapitottuk, hory

az véleményünk szerint

ajog-

szabályi előírásoknak megfelel, ezert észíevéte|tnem teszünk,

ó.

Összegzeg

Összességében megálapílható, ho8y az önko.mányzat 2016. évi penzügyi helyzetét alapvetően meghatiiíozza . műkiidési célúkölt§é8vetésben a saját bevét€lek szabad felhasarálhatós.ígrának iparűzési
adó be§ámításból adodó csökkenés€ és a felhalmoási élúköltségv€tés j€lentő§, a működé§i költség_
vetést me8haiiroó í€szá.{inya.
A költ§e8vetés eryen§úlyát az előó évi ínaladvány és a 41.000 eFt, az e|ózó évben a Kormány által
már jóúáhas/ott áthúzodó fejlesáési hitel biztosítja.
A költségveté§ véleményünk §zerint a saját bevéte|ek beszedésével, a takarekos gazdálkodással finan_

sziíoáató. A í€ndeletteívezetet a felülvizsg.ílat alapján társ/alásra" a tírsi8|á§ alapján elfogadásra
alka|ma§nak tartji.lk,

Kapo§vár, 20 l 6. f€bruár
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