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JELENTES
A MAKó vÁRos öNronnnÁmyznr.t 2020.nvl xöt TsÉGyETBsnnÓl szÓt Ó
RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL
Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
Elvégeáük a Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetének
vizsgálatát amely a Képviselő-testület 2020. február 26-ai ülésérebeterjesáett
,,Előterjesztés-Rendelettervezet" című, ,,Rendelet-tervezet Makó Vúros Önkormtúnyzata
2020. évi kökségvetésérű' tárgyú, 2020.02.13-ai keltezésű mellékelt elóterjesáés

önkormányzati rendeleítewezet mellékletében található, s amelyben a költségvetósi bevételek
és kiadások tervezett főösszege egyezően 5.497.662 E Ft, ezen belül a működési
költségvetési bevételek összege 1.619.124 E Ft, a működési költségvetési kiadások
összege 3.920.825 E Ft, a költségvetés egyenlege (hiány) mínusz 2.301.701 E Ft, a
felhalmozási bevételek összege 1.996.259 E Ft, a felhalmozási kiadások összege 1.576.837
E Ft, a felhalmozási eryenleg 419.422 E Ft, (Az eglenleg mínusz 1.882.279 E Ft, amit
finanszírozási bevételből - maradvány igénybevételből /3. § (2) bekezdés/ - terveznek
Jinanszírozni.)

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési

rendelettervezete az előterjesáésben részletezett

feltevések és információk alapján készült.

A

költségvetési rendelettervezet előkészítéseaz Önkorményzat jegyzőjének feladata és
felelőssége, előterjesztése az Önkormanyzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési
rendelet elfogadása a Képviselő-testtilet hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési
rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve
adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesáett előirínyzatok és más
pénzngy i információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A

vizsgálatot a jövőre vonatkoző pérzugyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400.
témaszálmíNemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapjan hajtottuk vógre.
Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révénmegfelelő bizonyosságot
kell szerezünk arról, hogy az előterjesáés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások
és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő
bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel,
információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel össáarrgban készítettékel.
Következtetés és vélemény

A Makó Város

Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetében, annak
előterjesaésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasúő bizonyítékoknak a
vizsgálata alapján nem jutott a könyvvizsgálaí tudomására olyan lényeges információ, ami
miatt úgy kellene megítélni, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesáett
előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá a könyvvizsgálat
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a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján
bemutatáséna, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal össáangban

véleményeszerint,

készítettékel,
kenilt sor,

s

Makó Város ÖnkormanyzataKépviselő-testületének a2020. évi költségvetésről előterjesztett
rendelettervezete annak számszaki mellékleteivel és indokolásával együtt, valamint a
kapcsolódó előterjesáés kellően megalapozott, minden lényeges összefiiggést a valóságnak
megfelelően mutat be és a tervezett előirányzatok bixosítják a költségvetési egyensúlyt. Az
eljárásaik során betartották az államháztarlásről szőlő 2011. évi CXCV. törvény, valamint az
államhézturtási törvény végrehajtásáról szóló 36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó
előírásait.

A

könywizsgálat véleményeszerint

a

202a. évi költségvetésről szóló költségvetési

rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Figyelemfelhívás

A

költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően
eltérhetnek a lröltségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, mivel egléb
feltételezett események gyakran nem a várakozósokltak megfelelően kóvetkeznek be és ez az
eltéréslényeges lehet. Az esetleges eltérésekszükségessé tehetik az előterjesztett
előirányzatok, illetve ezzel ósszefiiggésben a koltségvetés más pénzügli információinak
kesőbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása
Jelen jelentés kizárólag a Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete tájékortatására
készült, és aztkizárőIag a jogszabályokban megbatározott célra lehet felhasznáIni

Melléklet

A költségvetési rendelettervezetről alkotott véleményünk részletesebb alátámas*ása céljáből
a Képviselő-testület számára,,Kiegészítés"-t készítettünk, amelyet mellékletkéntcsatolunk. A

kiegészítő információWa a fenti korlátozás vonatkozik, azok ktilönállóan
fel semmilyen további célra.

sem használhatók

Budapest, 2020. február 21.
A Társasáp nevében: ,,-,

A Társaság megbízásából:

.,]rr , ! }

,-,i t.

Bercsik Mária
ügyvezető

Bercsik Könywizsgáló KE Ft.
l039 Budapest, Juhász Gyula u. 46. 3110.
MKVK szám:002390

Bercsik Mária

kamarai tag könywizsgáló

MKVK szám:00l3l2

Költségvetési minősítés;KM-000669

2

E

8

1039 Budapesq |uhász Gyula u. 46,3/7O,

06/30/9í47627

Melléklet 8 2020. február

E-mail: mariabercsík@t-online.hu

21 _én kiadott

jelentéshez

könyvvizsgálói

Kiegészítés
a Makó Város Önkormányzata2020. költségvetéséről szóló
ren delett ery ezetr ől 2a20.02.2l - én kia d ott könywizsgálói j elentés h ez
I. A jelentés címzettje: Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

II. Az ellenőrzött szervezet és a költségvetési rendelettervezet azono§ítői, az
alkalm az ott szabályren dsze

Szervezet megnevezése,
címe:
Jogál lás, al aptevékenység,
feladat- és hatáskör:

r

Makó Varos Onkormányzata
6900 Makó, Széchenyitér22
A 201l. évi CLXXKX, törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
(Ötv.) alapján a hatáskörébe utalt feladatok és az önként vállalt feladatok
ellátása.

Polgármester:

Farkas Eva Erzsébet

legyző:

dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta

Pénzügyi vezető:

Vargané Török

Költségvetési törzsszám,

72691,7

15726913-2-06

adószám:

Ellenórzött

Agnes

dokumentum:

,,Előterjesztés-Rendelettelnezet" című,,,Rendelet-tervezet Makó Város
Ónkolmányzata 2020. évi költségvetéséről" tárgyű előterjesáés annak
me

A költségvetési rendelettervezet
Bevételek és kiadások
mérlege (központi

irányítószervi ámogatás
nélkül), amelyben:

A költségvetési
rendelettervezet

összeállításánál alkalmazott
szabályrendszer:

l l

ékl ete

ivel e gyütt (honl apra

vé glegesen fe

lrakva 2020.02.20

-

án)

és mellékletei főbb azonosítói:

a

költségvetési bevételek és kiadások tervezett fóösszege

egyezően

5.497.662 E Ft, ezen belül
a költségvetési bevétel 1 ,619.124 E Ft, a költségvetési kiadás 3 ,920.825 E
Ft, egyenleg mínusz 2.30I.70I E Ft, a felha|mozási bevétel 1.996.259 E
Ft, a felhalmozási kiadás 1.576.837 EFt, az egyenleg 419.422EFt,
a finanszírozási bevétel (maradvány igénybevétel)1.882.2'19 E Ft. Az
intézménvfin anszirozás összege 1 .27 2.087 P, F t.

Ánt. S. §: (1) A költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek
előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési bevételi előirányzat) és
költségvetési kiadások előirányzott összegét (a továbbiakban: költségvetési

előirányzat) az államháztartás önkormányzati alrendszere
esetében a költségvetési rendelet, határozat állapítja meg.
(2É-.. Az áIlamháaartás önkormányzati alrendszerében a költségvetési
kiadási

többlet felhasználásáról, a költségvetési hiány lrnanszírozásáról a
flnanszírozási bevételek előirányzott összegének (a továbbiakban:
ftnanszítozási bevételi előirányzat) és a finanszírozásikíadások előirányzott
(a továbbiakban: finanszírozási kiadási előirányzat)
megál l apításával a kö ltségvetési rende let, határ ozat rendel kezik.

összegének
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III. A jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálata
ilV1. A vizsgálat hatóköre

A

vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatéra vonatkoző 3400.
témaszámű Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltaási Standard alapján hajtottuk végre.
Ezen standard órtelmében a vizsgáIat tervezése és elvégzése révénmegfelelő bizonyosságot
kell szereztink arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások
és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő
bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel,
információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítettékel.
III|2. A vizsgálatok során íigyelembe vett jogszabályoko helyi szatrályozások:

az átlamháztartásről szőlő, többször módosított 20II. évi CXCV. törvény (Áht.),
a többször módosított 368/2011. (KI. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló
törvény végrehaj tásárót (Ávr.),
aZOtI. évi CLXXXIX. törvényt Magyarország helyi önkormányzatairől (Mötv.),
Magyarors zág gazdasági stabilitásáról szóló 201 1 . évi CXCIV. törvény,

KamatélrőL, a könywizsgálői tevékenységről, valamint a
közfelügyeletről szőIő 2007. évi LXXV. törvény, továbbá

a Magyar Könywizsgálói

könywizsgálói

az önkormányzat

rendeletei.

IV. Té nym egállapítás a kö ltsé gveté s i ren d elett erv ezetr ől

Iv/l. A helvi önkormánvzat költsésvetési rendeletének tartalma
IV/1.1. Szabályrendszer az államháztartásről szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Áht.),

illetőleg az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szőlő 36812011. (XII.
31.) Korm. rendeletben (Ávr.) előírtak szerint

Áht. ..14. A helvi önkormánvzat költségvetési rendelete"
Átrt. zs. § (t)

"(2)
a)

Hatólyon kívúlhelyezte: 2015. évi LXX\I. rcrvéryl 33. § (2) e). Hatólytalan: 2015. l'I. 19-től.

A helyi önkormúnyzat költségvetése tartalmazza

a helyi

önkormónyzat

kölíségvetési bevételi előírányzatait és költségvetésí kiadási

előirányzatait
aa) működési bevételek és működési kiaddsok, felhalmozási bevételek és felhalmozási
kíaddsok, kiemelt előirányzato k, és
ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és óllamigazgatási feladatok szerinti

bontósban,
b) a helyi önkormdnyzat óltal irúnyított költségvetési szervek költségvetési bevételi
e lőirdnyzataií és kö ltségvetésikiaelúsi e lőirúnyzatait
ba) kiemelt előirányzatok,
bb) kötelező feladatok, önként vúllalt feladatok és úllamigazgatdsi feladatok szerinti
bontásban,
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c) a költségvetési eglenleg összegét működési bevételek és működésí kiaddsok egyenlege

és afelhalmozdsí bevételek és afelhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontdsban,

a

hiúny

a 6. §

(7)
belső ftnanszírozására szolgáló,
d)
kökségvetési
bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerintiJinanszírozási bevételi előirdnyzatokat,
e) a d) ponton túli költségvetési hiány külsőfinanszírozúsára vagl a költségvetési többlet
felhasználósóra szolgdló jinanszírozási bevételí előirányzatokat és Jinanszírozdsi kiadősi

előirányzatokat,

fl

(uaa^ufta: 2019. évi cxwil. törvény 71. § d).) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek
megvalósításdhoz a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adóssúgot keletkeztető ügylet megkötése
vtílik vagy vólhat szükségessé,űz adósságot keletkeztető üglletek vúrható eglüttes
összegével együtt,
g) (uaaosttotta: 20]9. évi CXVIil. törvény 71. § e).) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adóssdgot
keletkeztető üglletekből és az önkormányzati garanciókból és önkormányzati kezességekbű
fennáIló kötelezettségeít az adóssúgot keletkeztető üglletek futamidejének végéig,illetve a
garancia, kezesség érvényesíthetőségéig,
és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjdban kapott
jogszabdlyban
meghatározoűak szerinti sajőt bevételeit, és
alapján
kiadott
felhatalmazás
h) a költségvetés végrehajtósúval kapcsolatos hatásköröket, íg1l különösen u Mötv. 68. §
(4) bekezdése szerinti értékhatórt, a jinanszírozási bevételekkel és a Jínanszírozdsi
kiaddsokkal kapcsolatos hatósköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerintí esetleges
felhatalmauíst.
(3) A költségvetésí rendeletben elkülönítetten szerepel az évközí többletigények, valamint
az elmaradt bevételek pótlúsára szolgdló áItalónos tartalék és céltartalék
Mötv. 11l. § (4) bekezdésénekalkalmazásában működési hiúnyon a (2)
bekezdés e) pontja szerinti külső Jinanszírozású működési célúköltségvetési híúnyt kell
érteni,"

@:l

24. § (1)-A helyi önkormányzatköltségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási
kel l me gter v ezni
a)a a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi
önkorrnányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati
feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből szintnaző egyéb
költségvetési támogatásokat -l elkülönítetten az európai uniós fonásból ftnanszirozott
támogatással megvalósuló programok, proj ektek bevételeit,
b): ahelyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújításokkiadásait
beruházásonként, felúj ításonként,
bb) a belyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági
jeltegű ellátásokat,
bc) az általános és céltartalékot, és
bd) elkúlőnítetten az európai uniós forrásból ftnanszírozott támogatással megvalósuló
programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez tőrténő
hozzájárulásait.
eJőir ány zatai közőtt

k
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(2): A helyi önkoímányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati
hivatal költsógvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az
önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkelkapcsolatos költségvetési
bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megterv ezni. "

IYtt.2. Makó Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelettervezetének
tartalma

A költségvetési rendelettervezet felépítése:

1. A

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rendelet hatálya

A költségvetés címrendje
A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
A költségvetési szervek gazdálkodása, az előfuényzatok megváltoztatása
Biaosítás
Pénzgazdálkodás

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
Vegyes rendelkezések
Zárő rendelkezések

A költségvetési rendelettervezethez elkészített mellékletek:

1. Az 7. sz. melléklet mutatja be az

önkormrányzat költségvetési és finanszirozási céIű
bevételi előirányzatait címre és városi szinten, valamint az intézmények költségvetési
bevétel i e|őir ány zatait.

2.

A2. sz. melléklet mutatja be az önkormányzat költségvetési és finanszirozási célúkiadási
előírányzatait címre és városi szinten, valamint az i*énnényekköltségvetési kiadási
előirányzatait.

3. A 3. sz. melléklet tartalmazzaa2020. évi normatív támogatásokat.
4. A 4. sz. melléklet Makó Város Önkormányzata 2020. évi beruházási
eIőirányzataitÉszletezi.

kiadásai

5. Az

5. sz. melléklet Makó Város Önkormányzata 2020. évi tarsadalmi, szociálpolitikai
támogatásainak előiranyzatait mutatj a be.

6. A

6. sz. melléklet tartalmazza az alapitványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek
támo gatás ár a terv ezett 2020 . évi el őirány zatokat,

7

.

A

7

. sz.

8. A 8.

melléklet a 2020 . évrc tervezett felúj ítások kiadási előírényzaíaittartalmazza.

sz. melléklet mutatja be a Makó Varos Önkormányzata költségvetési szerveinek

2020. anuár
j

1

-től enged élyezett létszámkeretét.

.

A

9

10.

A

10. sz. melléklet a2020. évi általános és céltartalék előiránvzataitrészletezi.

9

. sz.

melléklet részletezi a 2020. évre tewezett közvetett támogatásokat.

b

6
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Önkormányzata működési és felha|mozási célú
bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg 2020-2022." címmel mutatja be a
tervezett előirémyzatok alakulását. (A tablazat felépítésenem mérlegszení!)

11.A 11. sz. melléklet ,,Makó Varos
A
13. A
14. A
12.

12. sz. mellékl et a 202I.

éwe áthűződő kötelezettségeket mutatj

a be.

13. sz. melléklet az önkorményzat hitel- és kamatftzetési kötelezettségeit tartalmazza.
14. sz. melléklet az

önkormányzatz}2}. évi előirányzat-felhasználási tervét mutada be.

sz. melléklet Makó Varos Önkormányzata és intézményei költségvetési mérlegeit
tartalmazzakötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat tartalmaző bontásban.

15. 15.
16.

A

17,

A

18.

A

16. sz. melléklet az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételi és kiadási előirány zatait r ész|etezi.

17. sz. melléklet Makó Varos Önkormányzatának működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirány zatait tartalmazza mérlegszerű szerkezetben.
18. sz. melléklet Makó Város Önkormanyzatánakcímrendjét íartalmazza.

Makó Város Önkormányzata 2020. évi köttségvetési rendelettervezetének tartalma - a
számszaki mellékletekkel és a szöveges indoklással együtt - összességében megfelel az
Átrt. Os a, Árr. előzőekben hivatkozott, vonatkoző szabályrendszerében foglaltaknak.
IY12. A költségvetési rendelet előkészítése,elfogadása

lYl2.1. Szabályrendszer az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (Aht.),
valamint az államhánÁrtásről szóló törvény végrehajtásáról szólő 36812011.
I. 31.) Korm. rendeletben (Ávr.) előírtak alapián
Áht. ..15. A költséevetési rendelet előkészítése"elfoeadása"
Aht. ,,24. § (1l

-

Hatályon kívül helyezte: 2014. évi XXXIX. törvény 64. § (1). Haíálytalan: 20]4. IX. 301ól

(2)- Ajegyző,főjegyző (a tovdbbiakbun együtt: jegyzo) a költségvetési rendelet-teruezetet a
29/A. § szerinti tervszdmoknak megfelelően készítielő. A tervszdmokíól csak a külső

gazdasági feltételeknek a tervszdmok elfogadósót követően bekövetkezett lényeges vdltozúsa
esetén térhet el, az eltéréstés annak indokdt a köItségvetési rendelet-tervezet indokoldsóban
ismertetni kell,
(3) A jegyző által a (2) bekezclés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgúrmester február 1S-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a
naptdri év kezdetéig nemfogaclta eI, a központi köItségvetésről szóló törvény hatdlybalépéséí
követő neglvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.'

Ávr. ,.[Az

Áhl

24. § (2I és (3) bekezdéséhezl "

27. § (])" A jeglző a koltségvetésirendelettervezeíet a koltségvetésiszeryek vezetőivel
eglezteti, annak eredményétírásban rögzíti, majd a rendeleltervezeíel és az epyeztetés
eredményél a polgármesíer a szervezeli és, mííködési szabályzatban foglaltak szerint a
képv i s e l ő - t e s ttil e í b i z o íís á gai e l é t e rj e s z ti,

b
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polgár,mester a képtiselőlestület elé terjeszti a bizottságok által megtárg,,alt
rendeleítervezetet, amelyhez csaíolja legalább a pénzügyi bizoítság írásos vélewtényét."

o:rl,

Átrt.

zl.

§

§ (4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részéretdjékoztatásul a
következő mérlegeket és kimutatdsokat kell - szöveges indokolússal eg,lütt - bemutatni:

24.

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegétközgazdasági tagoltísban, előirányzat

felhasznúlási tervét,
b) a többéves kíhatdssaljáró döntések számszerűsítésétévenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett tdmogatásokat - ígl különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, és
d) a 29/A. § szerinti íervszdmoknak megfelelően a költségvetési évet követő hórom év
tervezett bevételi előirdnyzatainak és kiadúsi előirányzatainak keretszúmait íőbb
csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszómoktól történő esetleges eltérésindokait.'
Ávr. tAzÁht. 24. § (4 bekezdéséhezl
,,28. § Áz Át t. Zl. 3l (4) bekeztlés c) pontja szerinti közvetett támogalásokat íegalább az atábbi
r észleíezetís égben kell b e mutatni :
a) az ellátottak térítésidíjának, kártérítésénekméltányossági alapon történő elengedésének
összege,

b)

a lakosság részérelakásépítéshez,Iakásfeli,jításhoz nyújtott kölcsönök

elengedésének

ósszege,

a

c)
helyi adónúl, gép.iárműadóndl biztosítotíkedvezmény, mentesség összege
adónemenként,
d)
helyiségek, eszközók hasznosításóból szcírmazó bell!7g1657 nyújtott kedvezmény,
mentesség összege, és
e) az egyéb nyújtott kedllezmény vagy kólcsön elengedésének összege,"

a

IYl2.2.

A tervezési eljárások lefolytatása,
kockázatának

a

tervezést befolyásló helyi körülnények

Makó Város Önkormányzata 2020. évi köttségvetési rendeletének előkészítéseés az

elfogadásához alkalm azott eljárás összességében megfelel a, Aht, és az Ávr. fentiekben
hivatkozott, vonatkoző szabályrendszerében foglaltaknak. A költségvetési szervezetek
vezetőivel valő egeztetést elvégezték, a beterjesztési határidőt (2020. február 15.)
betartották, a testületi ülés időpontja 2020. február 26.

az

Ánt. 24. § (4) bekezdésében jelzett mérlegek és kimutatások a rendelettewezet
mellékletétképezi§ a szöveges indokolást csatolták, illetőleg az előterjesztésben adtak
részletes alátámasztást az előir ány zato k te rvez és é re v on atkozó an.

Uryanakkor a könyw lzsgálat a tew
a következők miatt:

ezés szokásosnál m agasabb kockráza tát v alőszínűsíti

-+ a költségvetés mozgástere 20l9-ben tovább szűkült, az önkorményzat szátmára már
évek óta nagymértékben megterhelő az uniós és a hazai páIyazatok keretében folyó
beruházások többletkiadásai saját hatrárköni fedezetrészének megteremtése;

E
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összege nagyobbrésá

a

beruházások

a

folyó

beruhazások fedezetéül szolgál, ígyjelentős új bevételi fonások hiányában beszűkült a
moZgáStér;

-+ az infláció magasabb az előtejelzettnél, ami a dologi kiadások tewezett előirányzatait
jelentősen megterhelheti (p1. élelmezés nyersanyagai, karbantartási anyagok, rezsiktg.,
stb.);

-> válto*aVváltoáatnak a szabályozók (pl. iparűzési adó felhasználhatósága), az állam
és az önkormányzatok közötti feladat megosáások, amik forrás átcsoportosítással is
járhatnak;

+

jelentős volt a szervezeten, különösen a pénzügyi-számviteli szervezeti egységen
belüli fluktuáció, amely még nem látszik lezárultnak;

űj integrált rendszerre (ASP) tértek át, amely még nem kiforrott az
adatszolgáltatás tekintetében és fizikálisan időigényesebb az d,őző rendszereknél,
továbbá az év során két válas^ást lebonyolítása, annak elszámolása is - a szokásos
munkamenettel szemben - jobban igénybe vette a szewezeti kapacitásokat.

-+ 20l9-be

+

Bár a hivatali szervezet - az egyensúlyi költségvetés előterjesáhetősége érdekében időben (2019. év novemberében) megkezdte az igények és lehetőségek felmérését,a
koncepció összeállítását, a tervezés folyamrán a szúíkösebb források eloszthatősága
csökkentette a szetyezet és a Képviselő-testület együttműködésének konstruktivitását,
a végletekig beszűkített javítási időintervallum viszont növelte a tervezési
kockázatokat.

Mindezen tények és körülmények összességében nehezítették a tervezési folyamatot

a könywizsgálói jelentés firyelemfelhívásában foglaltaknak

és

-

megfelelően
valószínűsíthető, hory év közben, a tényadatok birtokátran a költségvetés korrekcióra
szorul, amely akár lényeges is lehet.

IV/3. Makó Város Önkormányzata 202a. évi költsógvetési rendelettervezetéhez fűzőtt
további könwvizsgálói meqiegyzések
IV/3.1. A bevételek és kiadások főösszege, a hiány mértékeés finanszírozás módja

A

bevételek és a kiadások fo jogcím szerinti összetételét, illetőleg foösszegét, valamint a
ftnanszirozási módokat a rendelettervezet I-2. sz. melléklete tartalmazza (Fonás:
rendelettervezet melléklete)
:

20t9. évi
eredeti ei.

Mecnevgés

2020, éNi

Megnevués

tenezett ei.

2019. évi
eredeti ei.

2020,ffi

teryezett ei.

bevétel

Múködési célíltámogatások
állmhiááartáson belülról (Bl )
Míiködési bevételek rB4')
Műkodési célírátvett oénzeszközök

869 953

(Ból

10718

488 190

532 113
9 200

0

§?pmélvi il,ttAtá§ök íK1 \
Munkáltatót terh.iár, és szoc.hi. adó (K2)
Dologi kiadás (K3)
Fllátötrrk nénzheli irrtlalásai íK4)

Esvéb míik.célúkiadá§ok (K5)
lvlűködési célúbevételek összsen:
Előzó évek rnuadványának
isénybevétele mírködésre

Működési bevétel mindösszmen:

l 358

143
0

l J58 l43

l

619

l24 MíiLödósi

náhi lriedísnL:

l

098
212
029
l 08
820

520

I 256 567

z,15

225 299

983
500
174

] 35l 839

3269 45z

3 885 185

3 269 452

1

l

l

49 500

90l 980

0

l 6|9 l24 Műkódsi kiadás mindósvesen-

fíí lí§

E
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Fe]halrnozisi célúönkomiinyzati

támogatások (B2l
Egyéb felbalmozísi célútrirnogatások
.bevételei iáh.-n belülről (B25)
Vag\oni típusúadók (B34)
Temékek és szolgáltatrások adói (B35)
Egvéb közhatalmi bevételek (B3ó)

0

l

Felhalmozási bevétel (B5)
Felhalmozási bevétel mindösszesen:
l(öltséovetési bevételek

Maadvánv isénvbevétele í8813)

0
336 000
316 000
3 000
l

l

0
59 999

l

5ló 000

Beruháaísok (K6)

3 274 039

848 0ó3

677 316
29 000

613 174
55 000

FelúiításokíK7)
Egvéb felhalmozási célúkiadások (K8)

223 000
2 000
I95 260

05 000

760 000

l 996259

3 l18 143
3 7ól 803

3 615 383

395 613

0

Betét felbontás

E-mail: mariabercsik@t-online,hu

l

882 279

F'elhalmozási kiadás mindösszesen:
Költségvetési kiadások
Belfoldi értékpapírokkiadásai
Allmháztaításon. belüli megelőlegezés
visszafizetése

576 837

3 980 355

1

7 249 8o7

5 462 02z

0

0

25152

35 ó40

K914)

Kózponti irinyitószervi támogalás

központi iíanyitószeni tám

1 2,72 08,7

1

Finanszírozási bevételek
Irányítószeni ámogatást is tartalmazó bevételek (Bl-B8) (Bruttó)

5 429 503

3 173

8 517 646

6 788 893

Irányítószervi támogatás halmozódás
levonása (Technika i tétel)

1

Bevétel€k ösy6en 2020. év:

7 275 559

27z

08,1

Mint az a rendeletteívezet I-2.

291

5l0

folvósitása íK91 5)

| 272 081

1

291 231

Finanszírozási kiadások

| 297 839

l

32ó 87l

IntéZményfnanszírozást is tartalmzó

lntuményfi nanszírozást is tartalmazó,

l 29l

hqlmazódó

5 497 662

Kiadások összesen 2020. év:

kildóvL

lpvonísl

íTmhn )

8s41

l

u6

2,72 08,7

7 275 359

ó 788 893
,l

29l23l

5 491 662

a

2020. évi költségvetési
előirányzatok előző évi eredeti előirányzathoz viszonyított, tervezett változása 24,45 oÁ-os
széLmu melléklete mutatja,

csökkenés.

Bevételi oldalon a működési bevételek tervezett (terveáető) növekedése 19,2 Yo, igy a
3.885.185 E Ft összegű működési kiadási e\őirányzatta|, valamint a 35,6 E Ft
állatÁáztartáson. belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatta| szemben 1.619.I24 E Ft
fedezet (41,3 %) áll rendelkezésre úgy, hogy a működési hiany 2.301.70l E Ft, aminek a
fedezete maradvány igénybevétei.

A

felhalmozási bevételek terveáető összege I.996.259 E Ft, amit 1.576.837 E Ft kiadás
terhel majd. A pozitív feLhalmozási egyenleg 419.422 Ft, ami I.882.279 E Ft-ra csökkenti a
működés hianyát. A maradvány igénybevételéretervezett finanszírozási bevétel megegyezik a
hiány összegével. A maradvány összegét a dokumentumok alátá!ínasztJák.

A

tewezett bevételek alakulását szemlélteti az alábbi grafikon évek közötti

összehasonlítasban:
Bd f-át€kp.

bw.

MedválY ig.vét
Hh.bw.

Közh*bd.

Egyó fdh.c.

áNfi

Műk.cáú áü.

Működái be.

Múl.c.lám.áh,n bdül

1o0o000

1500000

E

1039 Budapest, Juhász Gyula u. 46.3/I0.

8

06/30/9147621

E-mail: mariabercsik(dt-online.hu

A finanszírozási

bevételek előirányzata (intéznrényftnanszírozásielőirányzat nélkül) a2019,
évi 4.157.416 E Ft-ról 2020-ra 1.882,279 E Ft-ra csökkent, tekintve, hogy a fejlesztési célra
igénybe venni kívánt maradvány a beruházások befejezési fol_vamatában jelentősen
lecsökkent" illetőleg év közben íblbontásra került a 395 millió forint összegű betétállomány is.

A költségvetési bevételek tervezett főösszege tehát - mint azt korábban jeleáük - a2019. évt
7.275.559 E Ft-ról 5.49].662 E Ft-ra (24,45 %-kal) csökkent, tekintve a fentiekben
részletezetl maradványcsökkenést,

oÁ-os növekedése.

amit valamelyest konigált a költségvetési bevételek 15,9

A2020. évre tervezett bevételek megoszlását mutatja az alábbi diagram:
Makó Város Önkorm

ány zata 2020. évre tervezett bevételeinek m egoszlása

A2020. évitewezett városi szintű bevételek 33,0 oÁ-át a finanszírozási bevételek (maradvány
igénybevétel),32 oÁ-át a közhatalmi bevételek, 20 Yo-át az önkormányzati működési
támogatások, míg 10 %-át a működési bevételek tervezett előirányzata teszi ki. A
felhalmozási bevételek tewezett aránya 4
nem szálrnottevő.

%o,

az egyéb jogcímeken tervezett bevételek aránya

A kiadási oldalon a tervezett költségvetési kiadási e|őirányzat főösszegen belül a működési
kiadások atánya 7I,I oÁ, a felhalmozási célű kiadási eIőirányzatok aránya pedig 28,9 oÁ.
(2019-ban az ariny 45,I Yo, illetőleg 54,9 oÁ volt.)

A

2020-as költségvetési évre tehát jelentős az áftendeződés a kiadrások szerkezetében, annak
ellenére, hogy a működési kiadások tervezett előirányzata csak 18,8%-ka1 nőtt. Az elsődleges
ok, hogy a felhalmozási célű tervezett előirányzatok mindössze 39,6 oÁ-át teszlk ki a tavalyi
előirányzatoknak, részben a kifutó beruházások részben pedig a forráshiány okán.

A

tervezett felhalmozási célúkiadások összege I.516.837 E Ft, ezen belül a tervezett
beruhazások előirányzata 848.063 E Ft, atewezett felújításokelőírányzata pedig 673.774 E
Ft. Előbbinél74,5 Yo-os a csökkenés, míg utóbbinál mindössze a,SYo-os a csökkenés.

":r?
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szemlélteti az
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alábbi gfaflkon évek közötti

összehasonlításban:
Egyéb felh.c.áh-n belül

Felújítísok

Beruházások

egyéb műk.célú. tám.áh-n belül

Ellátottak pénzb.jut.

Dologi kiadás

Munkáltatót terhjá..
szemévi juttatások

A
r

beruházások tervezett elóirányzatai a rendelettervezet 4. sz. melléklete, míg a felújítások

észletezéséta 7 . sz. mellékl et tartalmazza.

Az önkormányzat intézményfinanszírozási bevételeinek és kiadásainak összege I.291,23I E
Ft, így a 2020. évi (technikai) finanszírozási tételeket is tartalmazó bevételi és kiadási
főösszeg 6.788.893 E Ft.

A könywizsgálat a tárgyévre vonatkozóan is felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra,
hog} - a figyelemfelhívásban foglaltakat, valamint a tervezési kockázatokat szem előtt
tartva - év közben is kiemelt figyelemmel kísérjenyomon a bevételek alakulását,
konstruktív együttműködéssel s€gít§e a szewezet működését, hogy szükség esetén időben
felülvizsgálhassa a gazdasági folyamatokat, amennyiben a tervezettől eltérő események
hatására korrekció válik szükségessé.

IYl3.2.K

tervezós feladatai

Az

államháúartásről szőlő 20ll. évi CXCV. törvény 29lA. §-a középtávú tervezésre
vonatkozó feladatokat hatétroz meg a helyi önkormányzatokrészéte.
Nevezetesen:

A helyi

önkormátnyzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente,
legkésőbb a költségvetési rendelet,hatánozat elfogadásáighatározatban állapítja meg
a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapjtín kiadott
j o gszabályb an me ghat ár o zottak szerinti s aj át bev éte l einek é s
b) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeáető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő harom évre várható összegét."

Áht. ,,29lA. §

Makó Város Önkormanyzatának polgármestere ennek az előírásnak eleget tett, önálló
előterjesztésben, hatátozati javaslattal benyújtotta a stabilitási törvényből adódóan
bemutatandó adatokat.
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V. Osszegzés
Mint azt a független könywizsgátói jetentés tartalmaaLa, a Makó Város Önkormányzata
2020. évi költségvetési rendelettervezetét összességében rendeletalkotásra alkalmasnak
ítéltühmivel egyrészt a rendelettewezet megfelel a vonatkoző jogszabályok által előírt

formai és tartalmi követelményeknek, másrészt a rendelettervezetben, továbbá a kapcsolódó
előterjesztésben bemutatott feltevések és az azokat alátámasztő bwonyítékok vizsgálata

alapján nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, ami miatt

megkérdőjeleződne ezeknek a feltevéseknek (tervszámoknak) a reális alapja.

Ugyanakkor a könywizsgálatnak minden esetben kellő szakmai szkepticizrrrussal kell
megközelítetie az általa vizsgált területeket, kíilönösen a jövőre vonatkozó pénzügyi
információk vizsgálata esetében, amikor is tényszámok csak részben adottak, foleg becslések
állnak rendelkezésre a tervezés során.

Az előbbiekből kiindulva a könywizsgálat űg5r a könywizsgálói jelentésben, mint annak
jelen kiegészítésébenfelhívja a Képviselő-testület firyelmét az esetlegesen nem a
várakozásoknak megfelelően bekövetkező események íi5relemmel kíséréséreós az ebbőI
eredő eltérésekkorrekciójának szükségességére.
Budapest, 2020. februtír 21,
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