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Független Könyvvizsgálói Jelentés

A Csanytelek  Község  Önkormányzat  6647 Csanytelek Volentér J tér 2
Képviselő  Testülete  részére!
PIR szám:354491
Az önkormányzat KSH  száma: 15354491751132106
Elvégeztem a Csanytelek Község  Önkormányzat 6647  Csanytelek  Volentér J tér 2, a  mellékelt 2010. évi
egyszerűsített, összevont éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített összevont éves
beszámoló, a 2010. 12. 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező
végösszege  424661eFt, a tartalékok összege:  (nyereség) 12207eFt–, és az ezen időponttal végződő évre a
tárgyévi helyesbített pénzmaradvány pozitív 10737eFt valamint az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből ,
melyben  a 2010 év  teljesített  költségvetési bevétel  297549eFt a  teljesített kiadások összege  298684eFt áll.

A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott
általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a
felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes
egyszerűsített  összevont éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső
ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását,
valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.
A A  könyvvizsgálat,  feladata célja: Csanytelek Község  Önkormányzat  2010 évi - a  többször
módosított 249/2000XII.24/ Korm.sz. rendeletben foglaltak szerint összeállított, az Önkormányzat és
Intézményei adatait  összevontan  tartalmazó éves  beszámoló- egyszerűsített  mérleg,  -
pénzforgalmi  jelentés- pénzmaradvány kimutatás,  kiegészítő  melléklet – könyvvizsgálói záradékkal
történő ellátása   - ennek keretében annak megállapítása,  hogy az  összevont  éves  beszámoló a
számviteli  törvény és a vonatkozó kormányrendelet  előírásai  szerint  készült-e,  és ennek
megfelelően megbízható  és valós összképet  ad-e az Önkormányzat  vagyoni  és pénzügyi
helyzetéről, a működés  eredményéről. Célja továbbá a  zárszámadási   rendelettervezet
felülvizsgálata abból  a szempontból, hogy  az valós  adatokat  tartalmaz-e, megfelel-e  a jogszabályi
elírásoknak,  valamint a pénzügyi helyzet  elemzése.
A könyvvizsgálat   szükségességét a az Önkormányzatokról szóló LXV törvény  92/A (2) bekezdése
írja elő.
A   könyvvizsgálat  keretében elvégzendő  feladatok:  az  Önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV
törvény 92/C §-ában foglaltak alapján   az  Önkormányzat  befektetett  eszközeinek,
készletállományának, pénzeszközeinek, követeléseinek és kötelezettségeinek, pénzmaradványának
és eredményének  vizsgálata, a vagyoni –és pénzügyi helyzet elemzése.
A  könyvvizsgálat az alábbi jogszabályok előírásainak  figyelembe-vételével készült:
- az  önkormányzatokról szóló, többször módosított  1990 évi LXV. tv.
- az  államháztartásról szóló, többször  módosított 1992 évi XXXVIII tv.
- a számvitelről szóló  2000 évi C. törvény.
- A  magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok.
- A helyi önkormányzatok és szerveik feladat – és hatásköreiről szóló többször módosított  1991 évi

XX tv.
- Az  államháztartás  szervezetei  beszámolási és  könyvvezetési  kötelezettségének

sajátosságairól szóló  többször módosított 249/2000 / XII.24/ Korm. rend.
- Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009/XII.19/.Korm.rend.
- A 147/1992/XI.6/ Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon

nyilvántartási és adatszolgáltatási  rendjéről., módosítva  a 48/1992 /XI.6/ Korm, rend.- el.
- A   könyvvizsgálói  tevékenységről szóló  1997 évi  LV.tv.
- A  felülvizsgált   állami támogatásokkal kapcsolatos  vonatkozó jogszabályok, vonatkozó helyi

rendeletek, szabályzatok, határozatok, rendelkezések.
- Továbbá   a  Pénzügyminisztérium éves  költségvetési beszámolók összeállításához évente

kiadott tájékoztatója.
- A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007 évi CXXXVI.Tv.
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A könyvvizsgáló felelőssége:
A mi felelősségünk az egyszerűsített összevont   éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat
alapján,  továbbá az  egyszerűsített , összevont éves költségvetési mérlegben kimutatott eszközök értékadatai az
önkormányzat  ingatlankataszter nyilvántartásban, és a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő
értékadatokkal  való egyezőségének vizsgálata, valamint  a  zárszámadási  rendelettervezet  és az  egyszerűsített,
összevont éves  költségvetési beszámoló összhangjának  megítélése.
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó –
Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik,
hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és
végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz
lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot
szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott
eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai
kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a
könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló ügyvezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából
releváns belső ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az
adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli
alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés számviteli becslései ésszerűségének, valamint az egyszerűsített
éves beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt
könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához.
A könyvvizsgálói záradékot  alátámasztó vizsgálat  összefoglaló bemutatása:

Záradék (vélemény)

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat (Csanytelek Község Önkormányzat 6647 Csanytelek  Volentér J tér
2.) egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az
érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és
megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az összevont  egyszerűsített éves beszámolót a számviteli
törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményem szerint az összevont
egyszerűsített éves beszámoló Csanytelek Község Önkormányzat 6647 Csanytelek Volentér J tér 2) 2010. 12.
31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.
Mérleg főösszeg:           424661  eFt
Pénzforgalmi  bevétel:   297549  eFt
Pénzforgalmi kiadás:     298684  eFt
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:    10737eFt értékkel,   hiteles  záradékkal láttam el.

Keltezés:    Csanytelek , 2011 április 21

Könyvvizsgáló cég képviselőjének aláírása Bejegyzett könyvvizsgáló aláírása
Képviseletre jogosult neve Varga Jánosné
ONIX PLUS AUDIT  Bt Kamarai tagsági szám:002237
6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u 2
Nyilvántartásba-vételi szám:001419
Költségvetési min. szám:002238


