
 
 
 

Könyvvizsgálói  Vélemény 
Csanytelek  Község  Önkormányzatának   

2010 évi költségvetéséről szóló 
rendelettervezetéről az Önkormányzati képviselők részére  

 
Tisztelt  Képviselő Testület ! 
 
Csanytelek Község  Önkormányzat 6647 Csanytelek  Volentér J. tér.2. 2010 évi költségvetéséről szóló 
rendelet-tervezet  könyvvizsgálatát, a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 92. § (2) bekezdésében 
foglalt kötelezettségem alapján  a Nemzeti  Könyvvizsgálati Standardok, és az  alábbi jogszabályok, 
figyelembevételével  elvégeztem: 
 -     A Számvitelről szóló 2000 évi C. törvény ( továbbiakban . a Szt.) 
- az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv, 
- az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII tv.(Áht), 
- a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009 évi CXXX  tv. 
- az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet,  (2010 

jan.1-től a292/2009 (XII.19) Ámr. 
- az önkormányzat 2010 évi költségvetési koncepciója, 
- az önkormányzat kapcsolódó egyéb rendeletei, határozatai. 
- Az EU  támogatási  rendeletek, 
- Adó rendeletek,/  ÁFA, SZJA,  új bevezetett  adók,adózás rendjéről szóló tv./ 
- Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének  sajátosságairól  

szóló többször módosított  249/2000( XII.24) Kormány rendelet. 
- A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004 évi  CVII .törvény, 
- A gazdasági társaságokról szóló  2006 évi  IV  törvény, 
- Az  önkormányzat működéséhez  kapcsolódó egyéb rendeletei, határozatai. a közoktatásról 

szóló 1993 évi LXXIX  törvény, 
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII tv. módosítása , valamint 

köztisztviselők jogállásáról szóló az 1992 évi XXIII törvény, 
- a pénzmosás megelőlegezéséről és megakadályozásáról szóló 2007 évi CXXXVI  tv. 
A költségvetés  előterjesztése a  polgármester, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a 
képviselő testület hatáskörébe tartozik. 
Az önkormányzati törvény alapján a könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a költségvetési 
rendelettervezet valós adatokat tartalmaz-e, összeállítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, 
valamint a Kormány által közreadott 2010  évi költségvetési irányelveknek, a költségvetési 
törvényben foglaltaknak, az önkormányzati szabályozás előzetes elgondolásainak (koncepciójának). 
Célja továbbá a pénzügyi helyzet elemzése, az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások 
tekintetében. A Standardok  értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell 
győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet  nem tartalmaz e jogszabállyal 
ellentétes rendelkezéseket, kiadási  és bevételi előirányzatai biztosítják-e  a költségvetés  
egyensúlyát. 
A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezet előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát.  
Ezen túl a vizsgálat tartalmazza  az éves  költségvetés átfogó  bemutatásának  értékelését. 
Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk 
kialakításához és a testületi döntés  megalapozásához. 
Az elmúlt néhány évhez hasonlóan a 2010 évi költségvetési rendelettervezet összeállítását is több, 
december végén módosított jogszabály határozta meg.  
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A 2010 évi  költségvetési rendelet-tervezetet  a 2010 évi   változásokkal, előírásokkal  összhangban 
kellett  összeállítani. 
Az államháztartásról szóló törvény 71.§ (1) bekezdése szerint: 
„A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a Polgármester február 15-ig nyújtja be a 
képviselő testületnek.” Törvényben foglalt kötelezettségének a Polgármester eleget tett  2010 február 
12-én. 
Az  államháztartásról szóló törvény 65§ (1) és(2) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat 
költségvetését önállóan, rendeletben állapítja meg. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 90§ (1) bekezdése szerint: " A helyi önkormányzat 
gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a 
Polgármester felelős" 
A költségvetési rendelettervezet összeállítása a képviselő testület által meghatározott költségvetési 
koncepció figyelembevételével történt, de igazodva az önkormányzatnak a koncepció elfogadása 
utáni, a költségvetési törvény által nagymértékben meghatározott pénzügyi lehetőséghez. 
A rendelettervezetet  a  Pénzügyi Bizottság és az önkormányzat szakbizottságai  a képviselőtestületi 
ülésig megtárgyalták.  A rendelettervezet  a költségvetési szervek vezetőivel a jogszabály előírása  - 
217/1998 ( XII.30) Korm. rend. 29§ (4) bekezdés- alapján egyeztetésre került. 
A rendelettervezet véleményezése során vizsgáltam a tervezet számítási anyagát, 
szúrópróbaszerűen, abban eltérést nem találtam. A számított központi támogatás az ÖK mutatószám 
nyilvántartása alapján a MÁK által közölt adatok figyelembevételével került meghatározásra. Az 
Önkormányzat 2009 évről áthúzódó ki nem fizetett kötelezettségei ,áthúzódó kötelezettségvállalásai  
tervezésre kerültek. 
BEVÉTELEK VIZSGÁLATA: 
Bevételi előirányzat:   371945 eFt 
A bevételek vizsgálatának alapvető szempontja, hogy az előirányzott bevételek reálisan 
teljesíthetők-e. 
A központi költségvetésből származó bevételek megegyeznek a 2010 évi költségvetési törvény 3.sz. 
mellékletében szereplő normatívákkal, a mérték a 2009 évhez viszonyítva   alacsonyabb, de  a 
csökkenést  részben ellensúlyozza az Szja  többlet, a szocpolhoz biztosított  többletforrás, 
valamint az  iparűzési adóerőképesség  változásából adódó  plusz forrás.    
Az intézményi mutatószámok, létszámadatok az intézményi statisztikai adatszolgáltatásokon, 
felméréseken alapulnak.   
Az átengedett  SZJA  8 %-ra  csökkent. A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának 
mérséklése miatt az adóerő-képesség figyelembevételével kapott SZJA 32%. 
Az  alaptevékenység bevétele és az egyéb sajátos bevételek  előirányzata  valós, reális . Az 
önkormányzat  sajátos bevétele, helyi adók  előirányzata  csak  az adóalapok  inflációjának 
növekedésének  hatását tartalmazza, adómérték emeléssel  nem számol, új  idetelepült  vállalkozóval 
sem.  A pénzügyi válság  miatti munkahely, vállalkozások  megszűnései, a  gazdaság  negatív  
növekedése, a  helyi iparűzési, kommunális   adó  bevételét  befolyásolhatják ezzel  nem számol 
a költségvetés. 
Az önkormányzat  működési bevétel: 172307 eFt , a költségvetés bevételi előirányzatának 
46,3%-a. Átvett pénzeszközök: 5597eFt OEP-től átvett  működésre fordítható értéke a közölt 
adatokkal egyezőek. 
Felhalmozási bevételek: 80359eFt , mely kiegészül  17645eFt fejlesztési célú hitellel.  A 
felhalmozási   célú pénzeszköz-átvétel előirányzata az elnyert pályázatok értékével egyező. 
Előző évi Pénzmaradványt, ha van  módosított előirányzatként  kell tervezni eredeti 
előirányzatként beruházási célú  feladattal terhelt érték 5000eFt, működési  célú 4000eFt.   
HITEL 
Az  önkormányzat   működési éven belüli rullírozó folyószámla-hitellel dolgozik, ez a keret 
11000eFt/hó 2010 évben./ megjegyezzük , hogy a 2010 évben  hitel nélkül gazdálkodott. A 15000eFt  
fejlesztési  folyószámla hitel keret  2010 évre is fenn áll. 
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Jelen előirányzat   fejlesztési   hitel előirányzat 17645eFt,és a15000eFt keretösszeg ,   a pályázat 
megnyerése  esetén kerül felhasználásra., vizsgáltuk  a 1990 évi LXV tv..88§.(2 )bekezdése szerinti 
hitelfelvételi   korláton belül  marad. 
KIADÁSOK VIZSGÁLATA 
Kiadási előirányzat: 371945 eFt. 
A tervezett költségvetés   73,65%- át a működési kiadások teszik ki  értéke: 273941eFt. 
A személyi juttatások  emelésére  a 2010 évi  központi költségvetés nem  tartalmaz  forrásokat,  a  13-dik havi 
juttatásokat is  csökkentették , kiegészítő  juttatásra  alakították át.    A személyi juttatás  84885eFt  + MAJ  
tervezett összege:  22675eFt  
A központi költségvetés  ez évben sem tartalmaz dologi automatizmust, ezért a közüzemi díjak  áremelését,   csak  
saját forrásból  lehet kiegészíteni,   A dologi és egyéb folyó  kiadások  49197 e Ft.. 
A számított  előirányzatok  a 2009 évi várható adatok, a jogszabályi előírások, vonatkozó helyi  
rendeletek,  ellátandó  feladatok figyelembevételével kerültek megállapításra. 
A  tervezett kiadások  egyeztetett  adatok az Intézmények vezetőivel. 
Az önkormányzat  59405eFt-t  költ  szociálpolitikai ellátásokra, ez  magasabb az előző évhez 
képest. 
A  működési adósságszolgálat nem jelentős , előirányzata  valós. 
A felhalmozási kiadások:  98004eFt 
A felhalmozási kiadások  tervezett összege a költségvetés főösszegének 26,35%-át teszi ki, forrása 
biztosított.  
Tartalmazza  kölcsönnyújtást , a felhalmozási célú adósságszolgálatot hitelkamat 2452eFt, 
tőketartozás 3004eFt, felhalmozásra átadott pénzeszközök előirányzatát. Felújításra és felhalmozásra  
költ a község  89453 eFt-t, mely a Község  vagyonának növelését célozza, infrastruktúrát fejleszt. 
A kiadások előirányzata általános tartalékot  tartalmaz  200eFt, fejlesztési  tartalék 717eFt. A 
fejlesztési tartalékon tervezett érték a benyújtott pályázatok saját erő értéke 
kötelezettségvállalássá csak nyertes pályázat esetén válik és így  a forrás  megsokszorozódik.   
A kistérséggel kapcsolatos  2010 évi  támogatásértékű kiadások egyeztettek, értékük :48463eFt. 
A kistérséghez  kapcsolatos központi támogatás  ugyan csökkent, de még  mindig   23000eFt  
értékben  előnyös  forrás lehetőséget  biztosít. 
A rendelettervezet az alábbi szerkezetben  készült: 
- működési  fenntartási előirányzatok önállóan gazdálkodó  költségvetési szervenként, intézményen belül 

kiemelt előirányzatonként részletezve 
- a felújítási előirányzatok  célonként, 
- a  felhalmozási előirányzatok feladatonként, 
- az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint  külön-tételben , 
- céltartalék, 
- éves  létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, 
- a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban, 
- a  működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok  bemutatása tájékoztató jelleggel  

mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de a finanszírozási műveleteket is figyelembe-véve - együttesen 
egyensúlyban, 

- a költségvetés  bemutatja  az Önkormányzat összes bevételét , kiadását finanszírozását  és pénzeszközei 
változását, 

- hitelállományát  és lejárat és  eszközök szerinti bontásban, 
- az ÖNHIKI  szerinti mérleget működés, és felhalmozás vonatkozásában, 
- a  többéves kihatással  járó döntések  számszerűsítését, évenkénti bontásban, valamint összesítve- szöveges 

indoklással, 
- a rendelettervezet előirányzatai  alátámasztottak , - jogszabályokkal , saját rendelettel,  közgyűlési  

rendeletekkel,- dokumentumokkal,   számításokkal, becslésekkel, tapasztalati adatokkal. 
A rendelettervezet  alapján az  önkormányzat  adósságot keletkeztető  kötelezettségvállalásai jelentős összeggel 
nem  nőnek, a felhalmozási folyószámla hitel keret 15000eFt. A rendelettervezet a jogszabálynak 
megfelelően tartalmazza a szükséges intézkedéseket, ezek a következők. 
-  rendelkezik az előirányzatok megváltoztatásáról, 
-  meghatározza a költségvetési rendelet  évközi  módosításának rendjét, 
- tartalmazza a szükséges felhatalmazásokat  a Polgármester  részére az érintett előirányzatok vonatkozásában, 
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Tartalmazza a 2.§ (5) és 5.§ (1) bekezdésének megfelelően a többéves elkötelezettségeit. Az előterjesztés 
mellékletei megegyeznek a jogszabály szerinti előírt adat és tájékoztatási kötelezettségnek. 
- rendelkezik a pénzügyi-, és világválság miatti óvatos, konszolidált  gazdálkodás  szabályaira. 
ÖSSZEFOGLALVA: 
Megállapítható, hogy a költségvetési tervezet a bevételek és a kiadások előirányzat  teljes-
körűséget , a kiadások esetén a kötelező feladatok fedezetigényét tartotta szem előtt. A dologi 
előirányzatok tartalmazzák a 2009 évről  áthúzódó, és a 2010 évben a működéshez szükséges   
kiadásokat. 
A költségvetés  hiány  nélkül  került meghatározásra,  egyensúlyát a  rövid lejáratú hitel nélkül 
biztosítja, a tervezet  élő hitelkerettel  rendelkezik. Tartalmazza a költségvetés a  likviditási tervet. 
A rendelettervezet   alapján az Önkormányzat  2010 évi  pénzügyi helyzete  konszolidált,  a  
hitel igénybevételére  hiány miatt nincs  szükség, az egyensúly  biztosítása    reálisan 
megvalósítható. Rendelkezik tartalékkal. 
Ehhez további biztosíték  a   példás  pénzgazdálkodás, mely  biztosítja hogy  az 
Önkormányzatnál a  kötelezettségek   nem nőnek, biztosított a község fejlődése, a tervezett 
fejlesztési kiadásokon keresztül. 
Az összeállított költségvetés a gazdálkodáshoz átláthatóan  biztosítja a kereteket, 
előirányzatokat. 
.  
Tisztelt Képviselő  Testület ! 
Független könyvvizsgálói vélemény. 
Elvégeztem, Csanytelek Község  Önkormányzat  2010 évi  költségvetési rendelettervezetének 
vizsgálatát.  A költségvetés  előterjesztése az Önkormányzat  polgármestere,  a költségvetési 
rendelettervezet elfogadása a testület  hatáskörébe tartozik. Az én feladatom a költségvetési 
rendelettervezet véleményezése. 
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti  Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam  végre. A 
Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy 
az  éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz -e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, 
kiadási  és  bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat  
magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó  számítások vizsgálatát. Ezen túl a 
vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy  
munkánk  megfelelő  alapot  nyújt a könyvvizsgálói véleményem  kialakításához és a testületi  
döntés megalapozásához 
 Véleményem szerint a 2010 évi  költségvetési rendelettervezet összhangban van a jogszabályi 
előírásokkal, nem jutott a tudomásomra   / nem merült fel olyan lényeges információ, amely a 
bevételi és kiadási előirányzatok  megalapozottságát érintené, a rendelettervezet rendeletalkotásra  
alkalmas , ezért    ."Független  könyvvizsgálói   hiteles véleményt"bocsátottam ki . 
Költségvetési főösszeg: 371945eFt 
 
CSANYTELEK, 2010.  febr 12.    Varga Jánosné 
               Okl.könyvvizsgáló. 
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