
B átaszék Váro s ö nko rm ányz'at Képviselő.testülete részére

TANÁcSAD ó I vÉrnrtl Étvy

Bátaszék Város önkorm ányzata zotg, évi gazdálkodásáról szóló
kö lts égvetés i b e számo lói ának, valamin t a zátszámadási
rendelettervezetének vizsgálatával kapcsolato san tett

megállapításokról

A vtzscÁrer cÉI,Je És ruóoszrnEt

Bátaszék Város onkormányzata 201'9. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési
beszámolójának, valamint a zárszámadási rendelettervezetének vizsgáIatával
kapcsolatos vélemény készítésére a köztünk fennálló szerződés alapján került sor.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy:

- azéves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad.e a Bátaszék
Város Önkormá nyzata (tov áb b iakb an : Ö nko rmó ny zat) 20 79 . de cember 3 1 -

én fennáIló vagyoni és pénzügyi helyzetérő|, a2019' évi költségvetésének
teljesítéséről a Képviselő-testület és más felhasználók számára;

- a beszámoló összeállítása a számvitelről sző|ő 2000. évi C. törvény
(továbbiaban:,,számviteli torvény,!) és az államháztartás számviteléről
szóIő 4/201'3, [I. 1]..) Korm. rendelettel (a továbbiakban: ,,aZ

óItamhóztartás számviteléről szóIó kormónyrendelet,,) összhangban
készült.e;

- azárszámadási rendelettervezet és azabban közölt számviteli információk
minden lényeges szempontból a Magyarország helyi onkormányzatairó|
szőIő 2OI1'. évi CLXXXIX. törvénynek és az á||amháztartásról sző|ő 2071.
évi CXCV. törvénynek (tovóbbiakban: Ánt,1 megfelelően, a számviteli
törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szó|ő

kormányrendelettel összhangban kerültek-e összeállításra.

A vizsgálat keretében ellenőriztem az önkormányzat és az intézményei
könyvviteli mérlegében, a költségvetési ielentésben, a maradvány. és az
eredmény-kimutatásban lévő adatok helyességét, különös tekintettel a mér.
le g a datai nak d okum entálts ágár a, az o nkormá nyzat p énzügyi, vagyo ni h ely.
zetének alakulására.



A vtzscÁrer upcÁrmpÍrÁset 
. .: 

;

Beszámolási kötelezettség teliesítése
lz Aht' előírása szerint a Vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli
jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni, melyrő| az á|-
lamháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

Az onkormányzat az előírt tartalmú és szerkezetű beszőmolókkal kapcsolatos
k(jtelezettségének a lvlagyar ÁIlamkincstúr felé hatúridőre eleget tett,

A zár száma dá s i rend elettervez et io gszabályi megfel elése
Az Áht. 91. s (1J bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének
végrehajtására vonatkoző zárszámadási rendelet tervezetéta jegyző készíti elő és
a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az aképviselő-testület
elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet kö.
vető ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

E törvényi előírás az a|ábbiak szerint módosult:

^85/2020. 
(IV. 5.) Korm. rendeleta veszélyhelyzetsorán alkalmazandó egyes

belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról
17.s {3) az Áht. 63. alcímétől eltérően a 20Ig, költségvetési évre vonatkozó
zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terieszteni, hogy az
legkésőlrtr a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépien.

A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoz.
tatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B' $ szerinti ellenőrzése keretében a helyi ön-
kormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelenté-
sét.

A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- költségvetési mérlegeket, kimutatásokat azza|, hogy az e|őirányzat
felhasználás i te rve n a p énzeszköz ök vá|tozásának bemutatását kell é rteni;

- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. S.a szerinti
adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek
szerinti bontásban;

- a Vagyonkimutatást;
_ a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

műkö déséb ő| származ ó kötelezetts égeket, a ré szesedések alakulását.



A zárszámadásnak a következetesség és folytonosság számviteli alapelveket érvé-
nyesítve, a költsépvetéssel azonos szerkezetben kell készülnie, hogy ánnak adatai a
koltségvetési előirányzatokkal összehasonlíthatóak legyenek'

A vizsgálat során megállapítottam, hogy az Önkormányzat?ol-g. évizárszám.
adási rendelettervezete a számviteli törvénnyel, valamint az államh áztartás
számviteléről sző|ő kormányrendelettel összhangban került összeállí|ásra,
reális, kellő rész|etezettségű táiékoztatást ad az önkormányzatköltségveté.
sének végrehaj tásáról.

Az éves zár|ati munkák és a beszámoló valódiságának minősítése
Az onkormányzat működésének, számviteli-pénzúgyi elszámolásainak vizsgálata
során kellő betekintést kaptam mind a folyamatos könywiteli feldolgozásról, mind
pedig az év végi zár|ati feladatok elvégzéséről.

Az onkormányzat rendelkezik a jogszabályi előírásoknak megfelelő, aktu a|izá|t
szabá|yzatokkal.

A vizsgálat tapasztalata alapján megállapítottam, hogy a főkönyvi könyvelést és az
analitikus nyilvántartásokat az e|őírásoknak megfelelően folyamatosan vezették.
Az elszámolások során betartották a számviteli alapelveket, érvényesítették a saját
számvitel i p olitikáj ukban meghatár ozott ren delkezéseket.

A Számviteli politikában rögzített irányelveket az Önkormányzat következetesen
alkalmazta, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabá|yzata sze-
rint mérlegeket az év végi főkönyvi kivonatokkal és a kapcsolódó analitikus nyil-
vántartásokkal egyezően állították össze.

Az onkormányzatná| a számviteli munka keretében a gazdasági események elszá-
molása, a számítógépes feldolgozással megvalósult. A gazdasági események minta.
vételes ellenőrzése alapján megállapítható volt, hogy a pénzügyi fegyelmet betar.
tották.

A mérleg felülvizsgálata során megállapítottam, hogy a befektetett eszközök, for-
góeszközök, források értékelésénél az Sztv' és az á||amháztartás számvitel i e|őírá-
sait betartották.

Az eszközök bekerülési értékét a nyilvántartásokban és a mérlegben helyesen ha-
tározták meg. A tárgyi eszközök esetében a bekerülési értéket növelő tételként a
felújítási kiadásokat és a le nem vonható ÁFA összegét figyelembe vették. A befek-
tetett pénzügyi eszközök között szereplő üzletrészt könyvszerinti értéken értékel-
ték.



A saj.át forrásokat, és a Vagyonnal szembeni kot.le,.ttségeket a nyilvántartások
szerinti értéken tartalmazza amér|eg. A szállítók mérleg-során az elismert tartozás
került kimutatásra'

A költségvetési ielentés felülvizsgálata során * a számszerű egyeztetés mellett -
az e|őirányzatok és azok teljesítésének alakulására és az e|őirányzat-módosítá-
sokra, azok szabá|yszerűségére tért ki a vizsgá|at. A jelentés teljes körűen tartal-
mazza a201.9' évi bevételi és kiadási terv- és ténvadatokat.

A költségvetési maradvány elszámolását az Önkormányzatmár a beszámoló ké-
szítését mege|őzően kiemelten kezelte, ahhoz külön kiegészítő adatokat kért az in-
tézmény ektő l, am ely alap j á n a mara dvány fel ülvizsgálata m egtö rtént.

A mérleg szerinti eredmény elszámo|ásaf|evezetése az államh áztartás számvite-
|éről sző|ő 4/201'3,(I.11.) Korm. rendelet előírásai szerint, valós, a számviteli nyil-
vántartásokkal a|átámasztott adatokból onkormányzati és intézménvi szinten
megtörtént.

A 20L9, évi költségvetési beszámoló vizsgálati tapaszta|atai alapián összes.
ségében az á||apítható m€$, hogy az önkormányzat éves beszámolóia lénye.
gét tekintve valós, a számviteli alapelvek megfelelően érvényesültek, ielen.
tős, lényeges hibát nem állapítottam meg.



Az Önko rmány,zat vagyo n i - p énzügyi h e lyz etének értékel ése

A 2079, évi beszámoló adatainak elemzése, értékelése alapjún az onkormúny.
zat gazdólkodúsőval kapcsolatos véIeményem aZ alábbiakban foglalható ijsz.
sze:

A vagyon alakuldsa
Eszközök alqkulósa

aszxozox Előzőidőszak Társüdőszak
1.

A) NEMZETI VAGYoNBe rnnrozó BEFEKTETETT Esz-
xozox 5 tgí 962 t69

5 601 602 134
L- A/ Immateriális iavak 1.2281,1.1 507 288
{ A/ Tárgyi eszközök 5 169 794 058 5 576 554 846
A1- A/ I Befektetett pénzügyi eszközök 24940 000 24 940 000
5. A/ V Koncesszióba, vagyonkeze]ésbe adott eszközök
6. B) NEMZETI VAGYoNBA TARToZó FoRGóEsZKozox L77 200 177 200
7. B/I Készletek 177 200 r77 200
8. B/II Ertékpapírok
9. QJ PENZESZKOZOK 843 683 466 475 B2B 067
10 D) KOYETELESEK (=D /I+D /rr+D /rrr 64 850 001 110 386 320
11 D/I KöltségvetésÍ évben esedékes követelések 64 349 1.1.3 1.09 905 432
12, D/lI Költségvetési évet követően esedékes követelések
13. D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások 500 8BB 4BO 8BB
14. E) EGYEB SAJAToS ESZKoZoLDALI ELsZÁMotÁsoK 253 797 5ZO O92
15. F) AKT!v IDÓBEL! ELHATÁRoLÁsoK z zo1z73 349 010
16 EsZKoZtK Össznsnrv 6 107 109 906 6 188 862 823

Az Önkormányzat 2019' évi könywiteli mérlegében aZ eszközök főösszege
BI752 91'7 Ft-ta| több az e|őző év végi állománynál.

A vagyon 91'o/o-át kitevő nemzeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke
405 639 965 Ft-tal emelkedett, ezen belül a tárgyi eszközök értéke az e|őző idő-
szakhoz viszonyítva 406 7 60 7BB Ft-tal, 7 ,B7o/o-kal nőtt' A beszámolási időszakban
a tárgyi eszközök pótlására, beruházásokra elsősorban pá|yázati pénzekből jelen-
tős összeget tudott fordítani, így az értékcsökkenések elszámolását is figyeíembe
véve a tárgyi eszköz állomány mérlegértéke növekedett.

Az onkormányzat összesen 24 54O 000 Ft befektetett pénzügyi eszközzel rendel-
kezik,400 000 Ft.tal kevesebb az e|őző évi záróá|lománynál. A BÁT-KoM 2004. Kft.
és Bátaszékért Marketing Kft' 100%-ban onkormányzati tulajdonú, a Bátaszéki
Naperőmű Nonprofit Kft.-ben 25o/o,a RE-VÍZ Duna-menti Kft.ben az Önkorm ánvzat
tulajdoni része 7o/o-os részesedésnek felel meg.

Az onkormányzatn ak 201'9' december 31.-én 475 B2B 067 Ft zárő pénzkészlete
volt, mely 367 855 399 Ft-tal kevesebb az e|őző év végi állományértéknél, a csök-
kenés a pá|yázati pénzek felhaszná|ásához kapcsolódik.
Az Önkormányzat követelésállománya a beszámolási időszak végén
110 386 320 Ft volt, melynek döntő része -109 9O5 432 Ft - a költségvetési évben



esedékes felhalmozási célra átvett pénzeszkö zze|, akülönbözet adókkal, szolgálta-
tásokkal és elyéb jellegű követelésekkel kapcsolatos.

Az aktív időbeli elhatárolások mérlegsoron szereplő 349 O7O Ft, a tárgyévben el-
számolt, de a következő évet terhelő ráfordításokat tartalmazza'
Forrósok alakuldsa

FORRASOK E|őzőidőszak Társyidőszak
17 G) SAJAT TOKE í=G/I+''.+G/VI) 3 626 BB0 9ZS 3 661 053 854
I('. G/l Nemzeti Vagvon induláskori értéke 4 851 745 722 4 851. 1,45 722
19. G/ll Nemzeti vagyon változásai I97 787 193 1.97 787 1.93
20. G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 4L8 4I21.LI 418 4121.11
z1 G/IV FelhaImozott eredménv 1.348170 740 - 1. +4+ 8BB 955
zz. G /V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
23. G/V| Mérleg szerinti eredmény -96 71,8 975 34172't_69
z4 H) KoTELEZETTSÉGEK (=H /l+H /||+H/IIt) 70 393 913 42 347 L22
25. H/I Költségvetési évben esedékes köte]ezettséeek L 734 581 5 1s9 866
26. H/II Költségvetési évet köveÚen esedékes köte]ezettséeek 48 350 95+ 19 114 632
27. H/III KöteIezettség iellesű saiátos elszámoiások 20 308 378 1.8 092 62+
28. ) PASSZIV IDoBELI ELHATÁRoLÁSoK 2 409 835 068 2 4BS 46t 847
29. FoRRÁsoK ossznsnn 6 r07 109 906 6 LBB 862 823

Az onkormányzat saiát tőkéie 2O1'g' december 31-én 34I72169 Ft-tal volt több
az egy éwel korábbi állománynál, mely 1'o/o-os emelkedéSnek felel meg. A növeke-
dést a 34 1'72169 Ft.os mérleg szerinti eredmény okozta.

A201'9 ' december 31-én fennálló kötelezettségek összege 42 347 722 Ft, melyből
jelentősebb tételek a költségvetési évet követően esedékes beruházási és finanszí-
rozási kötelezettségek, valamint az iparúzési adóként befizetett előlegekkel kap-
csolatosak,

A passzív időbeli elhatárolásként elszámolt 2 4B5 461'B47 Ft a kapott fejlesztési
támogatások összege, mely a számviteli előírásoknak megfelelően került kimuta-
tásra.

A bevételek és kiadások alakulása
Költs égv etési j elenté s

Az onkormányzat a 4/201'3'iI.11'J Korm. rendelet előírásainak megfelelően eleget
tett költségvetési jelentés készítési köteleZettségének. A jelentésben szereplő ada-
tok a számviteli nyilvántartásokkal alátámasztottak, összeállításuk a jogszabályi
előírásoknak megfelelnek.

Az onkormányzat a201'9' évi költségvetésében a bevételi és kiadási előirányzatai-
nak főösszegét 2 204 21'3 E Ft.ban hagyta jóvá, melyet az évközi változások hatá.
sára2 z77 642 E Ft-ra módosított'
Önkormányzati szinten a módosított előirányzatkéntmegállapított bevételi terv
[finanszírozási bevételekkel együtt) 2 276 349 E Ft-ban rea|izá|ődott, mely közel



]007o-os teljesítésnek felel meg. A kiadási 
"*íi,ány,^tok 

pedig I765 518 E Ft-ban,
7 7,Slo/o-ban teljesültek.

A működési célú bevételek összesen az e|őirányzatot meghaladóan
1' 239 626 E Ft összegben teljesültek, ebből a költségvetési bevételek
1' 220 990 E Ft.ban realizálódtak, melyből a közhatalmi bevételek összege
363 976 E Ft, változatlanul jelentős bevételi forrás a TETT támogatás. Az onkoi.
mányzat finanszírozási bevétele ]-B 636 E Ft volt.

A működési célú ráfordítások összege I1'1'7 073 E Ft, ebből a költségvetési ki.
adás ]" 100 543 E Ft volt, mely 87o/o-osteljesítésnek felel meg, egyrészt annak ered-
ményeként, hogy az onkorm ányzata kiemelt e\őirányzatainál m.egtakarítás mutat-
kozik, másrészt, hogy a költségvetésben jóváhagyott tartalékok nem kerültek fel-
használásra. Finanszírozási kiadások között 16 530 E Ft került elszámolásra.

A beszámoló adatai szerint a felhalm ozási célú bevételek módosított előirány-
zata 994225E Ft-ban került megállapításra, a tényleges bevétel 1036 zz3rit,
amiből mindössze 160 2BB E Ft költségvetési bevétel, 876 435 EFt e|őző évi költ.
s é gveté s i m a ra dvá ny i gé nyb evétel éb ő l szár mazlk.
A felhalmozási ráfordítások össze ge 648 445 E Ft, melyből 539 BBB E Ft beruhá-
zások, 67 7 42 E Ft felújítások fedezetét képezte. Egyéb felhalmozási kiadásként pe-
dig 40 B15 E Ft szerepel a mérlegben.
A bevételek és a kiadások jelentős különbözete a fejlesztések elhúzódásához kap-
csolódik.

A beruházások és felújítások tételes felsorolás a a zárszámadási rendelet melléklete
tartalmazza.

Az onkormányzata2OI9' évi költségvetésében kimutatott forráshiány fedezetére
belső finanszírozásként az e|őző években képződött maradvány igénybevételét
tervezte. A beszámolási időszakban B95 071' E Ft finan szírozásibevételovolt, mely
döntően az e|őző évi költségvetési maradvány összege, mindöss ze LB 636 E Ft ál-
|amháztartáso n belüli me gelő leg ezés'

Költségvetési maradvány elszúmolása
A beszámoló mellékletét képező maradvány.kimutatás szerint az Önkorm ányzati
szinten képződött összes maradvány 510 B31' 577 Ft, ennek a döntő része a feiiesz-
tésekhez kapott pá|yázatitámogatás összege. A maradvány.kimutatásban szeieplő
adatok a számviteli előírásoknak megfelelő nyilvántartások szerinti adatokat tar-
ta|mazzák,



Mérleg szerinti eredmény elszdmolósa
Az t.nkor mányzat 

1!/2OI3.[I.11'J Korm. rendelet 23' $-ában előírt szabályok sze-
rint készítette el a 201'9' évi eredmény-kimutatását, mely alapján a számításba ve-
hető bevételek összege L3B4965 61'0 Ft, a tevékenységekkel kapcsolatos dologi,személyi, pénzugyi, egyéb ráfordításonként elszámolt összeg pedig
1 350 793 447 Ft volt, így a mérleg szerinti eredmé ny 34 1'72 169 Ft nyeieség.

Vizsgálati eredmények összefoglalása

A vizsgőlat kellő bizonyossőgot szerzett arról, hogy az Önkormónyzat szőmvi.
teli és bizonylati rendje megfelel a törvényi előírősoknak,
A 2079. évi beszámolót a számviteli törvényben és az úIlamháztartús szúmvi.
telében foglaltak alapján és qz általános számviteli elvek szerint dllították ösz.
sze, A beszámoló megbízható és valós képet ad az onkormányzat 2079, december
37.énfennúlló vagyoni és pénziigyi helyzetéről és a 2079, évi kjltségvetésénektel-
jesítéséről,

A beszámoló adq.taiból megdllapítható, hogy az onkormúnyzat a beszómolúsi
időszakban eredményesen gazdőlkodott, melynek keretébőn ntjvelte a vqgyo.
ndnak értékét, pénziigyÍ egyenstilyót biztosíiani tudta, a fÍzetési kijtelezettsé.
g einek folyamatosan eleget tett, jelentős tartozósai nincsenek,
A zárszómadási rendelettervezet és az abban kiizölt szúmviteli információk
minden lényeges szempontből a Magyarorszőg helyi Önkormányzatairól szóló2071, évi CDűXIX, törvénynek és az úllamhiztartásról szóló áou, évi CXCVtiirvénynek megfelelően, a szúmviteli törvénnyel, valamint az úllamhúztartús
számviteléről szóló kormányrendelettel iisszűangban kertiltek iisszeállításra
és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a.zdrszdmadúsi rendeletterve-
z et ren d e letalko tdsra alkalmq s.

Szekszárd, 2020, május 25,

tanác s adó, kiinywiz sg úló


