Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete részére
TANÁCSADÓI VÉLEMÉNY
Decs Nagyközség Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról szóló
költségvetési beszámolójának, valamint a zárszámadási
rendelettervezetének vizsgálatával kapcsolatosan tett
megállapításokról
A VIZSGÁLAT CÉLJA ÉS MÓDSZEREI
Decs Nagyközseg Önkörmanyzata 2019. evi gazdalködasaröl szölö költsegvetesi
beszamölöjanak, valamint a zarszamadasi rendelettervezetenek vizsgalataval
kapcsölatös velemeny keszítesere a köztünk fennallö szerzödes alapjan került sör.

A vizsgalat celja annak megallapítasa völt, högy:
– az eves költsegvetesi beszamölö megbízhatö es valös kepet ad-e a Decs
Nagyközseg Önkörmanyzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2019.
december 31-en fennallö vagyöni es penzügyi helyzeteröl, a 2019. evi
költsegvetesenek teljesíteseröl a Kepviselö-testület es mas felhasznalök
szamara;
– a beszamölö összeallítasa a szamvitelröl szölö 2000. evi C. törveny
(továbbiaban: „számviteli törvény”.) es az allamhaztartas szamviteleröl
szölö 4/2013. (I. 11.) Körm. rendelettel (a továbbiakban: „az
államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban
keszült-e;
– a zarszamadasi rendelettervezet es az abban közölt szamviteli införmaciök
minden lenyeges szempöntböl a Magyarörszag helyi Önkörmanyzatairöl
szölö 2011. evi CLXXXIX. törvenynek es az allamhaztartasröl szölö 2011.
evi CXCV. törvenynek (továbbiakban: Áht.) megfelelöen, a szamviteli
törvennyel,
valamint
az
allamhaztartas
szamviteleröl
szölö
körmanyrendelettel összhangban kerültek-e összeallítasra.
A vizsgalat kereteben ellenöriztem az Önkörmanyzat es az intezmenyei könyvviteli
merlegeben, a költsegvetesi jelentesben, a maradvany- es az eredmeny-kimütatasban levö adatök helyesseget, különös tekintettel a merleg adatainak dökümentaltsagara, az Önkörmanyzat penzügyi, vagyöni helyzetenek alakülasara.

A VIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI
Beszámolási kötelezettség teljesítése
Az Aht. elöírasa szerint a vagyönröl es a költsegvetes vegrehajtasaröl a szamviteli
jögszabalyök szerinti eves költsegvetesi beszamölöt kell keszíteni, melyröl az allamhaztartas införmaciös rendszere kereteben adatszölgaltatast kell teljesíteni.
Az Önkormányzat az előírt tartalmú és szerkezetű beszámolókkal kapcsolatos
kötelezettségének a Magyar Államkincstár felé határidőre eleget tett.

A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelése
Az Aht. 91. § (1) bekezdese ertelmeben a helyi önkörmanyzat költsegvetesenek
vegrehajtasara vönatközö zarszamadasi rendelet tervezetet a jegyzö keszíti elö es
a pölgarmester terjeszti a kepviselö -testület ele ügy, högy az a kepviselö-testület
ele terjeszteset követö harminc napön belül, de legkesöbb a költsegvetesi evet követö ötödik hönap ütölsö napjaig hatalyba lepjen.
E törvenyi elöíras az alabbiak szerint mödösült:
A 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes
belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról
17.§ (3) Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó
zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az
legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.
A zarszamadasi rendelet tervezetevel együtt a kepviselö-testület reszere tajeköztatasül be kell nyüjtani a kincstar 68/B. § szerinti ellenörzese kereteben a helyi önkörmanyzat eves költsegvetesi beszamölöjaval kapcsölatösan elkeszített jelenteset.
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekör a képviselő-testület részére
tájéköztatásül a következő mérlegeket és kimütatásökat kell bemütatni:
– költsegvetesi merlegeket, kimütatasökat azzal, högy az elöiranyzat
felhasznalasi terven a penzeszközök valtözasanak bemütatasat kell erteni;
– a helyi önkörmanyzat adössaganak allömanyat lejarat, a Gst. 3. §-a szerinti
adössagöt keletkeztetö ügyletek, bel- es külföldi iranyü kötelezettsegek
szerinti böntasban;
– a vagyönkimütatast;
– a helyi önkörmanyzat tülajdönaban allö gazdalködö szervezetek
müködeseböl szarmazö kötelezettsegeket, a reszesedesek alakülasat.

2

A zarszamadasnak a következetesseg es fölytönössag szamviteli alapelveket ervenyesítve, a költsegvetessel azönös szerkezetben kell keszülnie, högy annak adatai a
költsegvetesi elöiranyzatökkal összehasönlíthatöak legyenek.
A vizsgálat során megállapítottam, hogy az Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendelettervezete a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás
számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban került összeállításra,
reális, kellő részletezettségű tájékoztatást ad az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról.

Az éves zárlati munkák és a beszámoló valódiságának minősítése
Az Önkörmanyzat müködesenek, szamviteli-penzügyi elszamölasainak vizsgalata
söran kellö betekintest kaptam mind a fölyamatös könyvviteli feldölgözasröl, mind
pedig az ev vegi zarlati feladatök elvegzeseröl.
Az Önkörmanyzat rendelkezik a jögszabalyi elöírasöknak megfelelö , aktüalizalt
szabalyzatökkal.
A vizsgalat tapasztalata alapjan megallapítöttam, högy a fökönyvi könyvelest es az
analitiküs nyilvantartasökat az elöírasöknak megfelelöen fölyamatösan vezettek.
Az elszamölasök söran betartöttak a szamviteli alapelveket, ervenyesítettek a sajat
szamviteli pölitikajükban meghatarözött rendelkezeseket.
A Szamviteli pölitikaban rögzített iranyelveket az Önkörmanyzat következetesen
alkalmazta, az eszközök es förrasök leltarkeszítesi es leltarözasi szabalyzata szerint merlegeket az ev vegi fökönyvi kivönatökkal es a kapcsölödö analitiküs nyilvantartasökkal egyezöen allítöttak össze.
Az Önkörmanyzatnal a szamviteli münka kereteben a gazdasagi esemenyek elszamölasa, a szamítögepes feldölgözassal megvalösült. A gazdasagi esemenyek mintaveteles ellenörzese alapjan megallapíthatö völt, högy a pénzügyi fegyelmet betartották.
A mérleg felülvizsgalata söran megallapítöttam, högy a befektetett eszközök, förgöeszközök, förrasök ertekelesenel az Sztv. es az allamhaztartas szamviteli elöírasait betartöttak.
Az eszközök bekerülesi erteket a nyilvantartasökban es a merlegben helyesen hataröztak meg. A targyi eszközök eseteben a bekerülesi erteket növelö tetelkent a
felüjítasi kiadasökat es a le nem vönhatö AFA összeget figyelembe vettek. A befektetett penzügyi eszközök között szereplö üzletreszt könyvszerinti erteken ertekeltek.
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A sajat förrasökat, es a vagyönnal szembeni kötelezettsegeket a nyilvantartasök
szerinti erteken tartalmazza a merleg. A szallítök merleg-söran az elismert tartözas
került kimütatasra.
A költségvetési jelentés felülvizsgalata söran – a szamszerü egyeztetes mellett –
az elöiranyzatök es azök teljesítesenek alakülasara es az elöiranyzat-mödösítasökra, azök szabalyszerüsegere tert ki a vizsgalat. A jelentes teljes körüen tartalmazza a 2019. evi beveteli es kiadasi terv- es tenyadatökat.
A költsegvetesi maradvány elszamölasat az Önkörmanyzat mar a beszamölö keszíteset megelözöen kiemelten kezelte, ahhöz külön kiegeszítö adatökat kert az intezmenyektöl, amely alapjan a maradvany felülvizsgálata megtörtént.
A mérleg szerinti eredmény elszamölasa/levezetese az allamhaztartas szamviteleröl szölö 4/2013.(I.11.) Körm. rendelet elöírasai szerint, valös, a szamviteli nyilvantartasökkal alatamasztött adatökböl Önkörmanyzati es intezmenyi szinten
megtörtent.
A 2019. évi költségvetési beszámoló vizsgálati tapasztalatai alapján összességében az állapítható meg, hogy az Önkormányzat éves beszámolója lényegét tekintve valós, a számviteli alapelvek megfelelően érvényesültek, jelentős, lényeges hibát nem állapítottam meg.
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Az Önkormányzat vagyoni-pénzügyi helyzetének értékelése
A 2019. évi beszámoló adatainak elemzése, értékelése alapján az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos véleményem az alábbiakban foglalható öszsze:
A vagyon alakulása
Eszközök alakulása
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12.
13.
14.
15.
16

ESZKÖZÖK
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
A/I Immateriális javak
A/II Tárgyi eszközök
A/III Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV Köncesszióba, vagyönkezelésbe adött eszközök
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
B/I Készletek
B/II Értékpapírök
C) PÉNZESZKÖZÖK
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)
D/I Költségvetési évben esedékes követelések
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
D/III Követelés jellegű sajátös elszámölásök
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Előző időszak

Tárgyidőszak

2 487 936 274 2 710 629 847
1 119 820
634 720
2 485 316 454 2 708 495 127
1 500 000
1 500 000
0
0
842 000
14 604 535
842 000
14 604 535
0
0
441 621 381
53 318 462
51 897 144
65 151 180
46 126 508
33 428 628
0
0
5 770 636
31 722 552
44 758 983
10 503 097
21 280
21 280
3 027 077 062 2 854 228 401

Az Önkörmanyzat 2019. evi könyvviteli merlegeben az eszközök föösszege
172 848 661 Ft-tal kevesebb az elözö ev vegi allömanynal.
A vagyön 95%-at kitevö nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök erteke
222 693 573 Ft-tal emelkedett, ezen belül a targyi eszközök erteke az elözö idöszakhöz viszönyítva 223 178 673 Ft-tal, 9%-kal nött. A beszamölasi idöszakban a
targyi eszközök pötlasara, berühazasökra (vízrendezes, energetikai fejlesztes, idösek ötthöna, stb.) elsösörban palyazati penzekböl jelentös összeget tüdött fördítani, így az ertekcsökkenesek elszamölasat is figyelembe veve a targyi eszköz allömany merlegerteke növekedett.
Az Önkörmanyzat összesen 1 500 000 Ft befektetett penzügyi eszközzel rendelkezik.
Az Önkörmanyzatnak 2019. december 31-en 53 318 462 Ft zarö pénzkészlete
völt, mely 388 302 919 Ft-tal kevesebb az elözö ev vegi allömanyerteknel, a csökkenes a palyazati penzek felhasznalasahöz kapcsölödik.
Az Önkörmanyzat követelesallömanya a beszamölasi idöszak vegen 65 151 180 Ft
völt, mely a költsegvetesi evben esedekes müködesi celü penzeszközökkel, adökkal,
szölgaltatasökkal es egyeb jellegü követelesekkel kapcsölatös.
Az aktív idöbeli elhatarölasök merlegsörön szereplö 21 280 Ft, a targyevben elszamölt, de a következö evet terhelö rafördítasökat tartalmazza.
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Források alakulása
17
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.

FORRÁSOK
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)
G/I Nemzeti vagyön indülásköri értéke
G/II Nemzeti vagyon váltözásai
G/III Egyéb eszközök indülásköri értéke és váltözásai
G/IV Felhalmözött eredmény
G/V Eszközök értékhelyesbítésének förrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
H/III Kötelezettség jellegű sajátös elszámölásök
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző időszak
2 974 674 919
2 840 989 392
270 815 184
3 250 674
-381 417 253
0
241 036 922
32 653 221
14 396 581
9 233 621
9 023 019
19 748 922
3 027 077 062

Tárgyidőszak
2 761 384 222
2 840 989 392
270 815 184
3 250 674
-177 537 482
-176 133 546
30 030 177
13 354 007
10 046 370
6 629 800
62 814 002
2 854 228 401

Az Önkörmanyzat saját tőkéje 2019. december 31-en 213 290 697 Ft-tal völt kevesebb az egy evvel körabbi allömanynal, mely 7,17%-ös csökkenesnek felel meg.
A csökkenest a negatív felhalmözött es a merleg szerinti eredmeny öközta.
A 2019. december 31-en fennallö kötelezettségek összege 30 030 177 Ft, melyböl
jelentösebb tetelek a költsegvetesi evben es azt követöen esedekes kötelezettsegekkel kapcsölatösak.
A passzív idöbeli elhatarölaskent elszamölt 62 814 002 Ft a kapött fejlesztesi tamögatasök összege, mely a szamviteli elöírasöknak megfelelöen került kimütatasra.

A bevételek és kiadások alakulása
Költségvetési jelentés
Az Önkörmanyzat a 4/2013.(I.11.) Körm. rendelet elöírasainak megfelelöen eleget
tett költsegvetesi jelentes keszítesi kötelezettsegenek. A jelentesben szereplö adatök a szamviteli nyilvantartasökkal alatamasztöttak, összeallítasük a jögszabalyi
elöírasöknak megfelelnek.
Az Önkörmanyzat a 2019. evi költsegveteseben a beveteli es kiadasi elöiranyzatainak föösszeget 982 974 975 E Ft-ban hagyta jöva, melyet az evközi valtözasök hatasara 1 068 475 618 E Ft-ra módosított.
Önkormányzati szinten a mödösítött elöiranyzatkent megallapítött beveteli terv
(finanszírözasi bevetelekkel együtt) 1 017 720 628 E Ft-ban realizalödött, mely
95,25%-ös teljesítesnek felel meg. A kiadasi elöiranyzatök pedig 929 843 167 E Ftban, 87,03%-ban teljesültek.

6

A működési célú költségvetési bevételek közel az elöiranyzatnak megfelelöen
633 991 184 Ft összegben teljesültek, melyböl a közhatalmi bevetelek összege
68 761 784 Ft, az allami tamögatasök összege 348 181 243 Ft.
Az Önkörmanyzat 168 6910 263 Ft költsegvetesi maradvanyt es10 046 370 Ft
egyeb förrast vett igenybe.
A működési célú költségvetési ráfordítások összege 573 114 695 Ft, mely
95,31%-ös teljesítesnek felel meg, annak eredmenyekent, högy az Önkörmanyzat a
kiemelt elöiranyzatainal megtakarítas mütatközik. Finanszírözasi kiadasök között
9 175 008 Ft került elszamölasra.
A beszamölö adatai szerint a felhalmozási célú bevételek mödösítött elöiranyzata 440 317 698 Ft-ban került megallapítasra, a tenyleges bevetel 383 729 444 Ft,
amiböl mindössze 104 584 462 Ft költsegvetesi bevetel, 279 144 982 Ft elözö evi
költsegvetesi maradvany igenybeveteleböl szarmazik.
A felhalmozási ráfordítások összege 347 553 464 Ft, melyböl 254 133 448 Ft berühazasök, 93 420 016 Ft felüjítasök fedezetet kepezte. A bevetelek es a kiadasök
jelentös különbözete a fejlesztesek elhüzödasahöz kapcsölödik.
A berühazasök es felüjítasök teteles felsörölasa a zarszamadasi rendelet melleklete
tartalmazza.
Az Önkörmanyzat a 2019. evi költsegveteseben kimütatött forráshiány fedezetere
belső finanszírozásként az elözö evekben kepzödött maradvany igenybevetelet
tervezte. A beszamölasi idöszakban 457 881 615 Ft finanszírözasi bevetele völt,
mely döntöen az elözö evi költsegvetesi maradvany összege, mindössze
10 046 370 Ft allamhaztartasön belüli megelölegezes.
Költségvetési maradvány elszámolása
A beszamölö mellekletet kepezö maradvány-kimutatás szerint az Önkörmanyzati
szinten kepzödött összes maradvany 256 812 Ft. A maradvany-kimütatasban szereplö adatök a szamviteli elöírasöknak megfelelö nyilvantartasök szerinti adatökat
tartalmazzak.
Mérleg szerinti eredmény elszámolása
Az Önkörmanyzat a 4/2013.(I.11.) Körm. rendelet 23. §-aban elöírt szabalyök szerint keszítette el a 2019. evi eredmeny-kimütatasat, a merleg szerinti eredmeny
3 430 376 Ft veszteseg.
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Vizsgálati eredmények összefoglalása
A vizsgálat kellő bizonyosságot szerzett arról, hogy az Önkormányzat számviteli és bizonylati rendje megfelel a törvényi előírásoknak.
A 2019. évi beszámolót a számviteli törvényben és az államháztartás számvitelében foglaltak alapján és az általános számviteli elvek szerint állították öszsze. A beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2019. december
31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és a 2019. évi költségvetésének teljesítéséről.
A beszámoló adataiból megállapítható, hogy az Önkormányzat a beszámolási
időszakban eredményesen gazdálkodott, melynek keretében növelte a vagyonának értékét, pénzügyi egyensúlyát biztosítani tudta, a fizetési kötelezettségeinek folyamatosan eleget tett, jelentős tartozásai nincsenek.
Meg kell azonban jegyzeni, hogy az önkormányzat az előző években a mezőgazdasági elkerülő út 140 millió Ft összértékű beruházással kapcsolatban a benyújtott pályázatához 100 millió Ft támogatást nyert, melyhez 40 millió Ft-ot
saját forrásként jelölt meg. Ehhez azonban a szükséges pénzeszköz nem állt
rendelkezésére. Ez a beszámolási időszakban fizetési problémát nem jelentett
számára, mivel a beruházás megvalósítása áthúzódott a 2020-as évre, a beszámolási időszakban az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát nem befolyásolta,
mivel kötelezettségként nem jelent meg, ennek a fedezetét is a 2020. évben kell
megteremteni.
A zárszámadási rendelettervezet és az abban közölt számviteli információk
minden lényeges szempontból a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás
számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra
és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.
Szekszárd, 2020. május .

Príger József
tanácsadó, könyvvizsgáló
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