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KONYVVIZSGALOI VELEMENY

BUDAPEST FOVAROS II. KERULETI ONKORMANYZAT

2013. EV ELSO FELEVI KOLTSEGVETESI GAZDALKODASAROL

A C. C. Audit Konyvvizsgalo Kft. - annak termeszetes tagja, dr. Szebelledi Istvan
kamarai tag konyvvizsgalo - szamara, Budapest Fovaros II. Keriileti
Onkormanyzat, a felek szerzodeses jogviszonyara tekintettel konyvvizsgaloi
velemenyezes celjabol 2013. szeptember 13-an megkiildte az Onkormanyzat
2013. evi elso feleves gazdalkodasanak helyzeterol szoio tajekoztatojat.

A konyvvizsgalo a megkiildott dokumentaciok arvizsgalasat kovetoen az alabbi
velemenyt kepviseli es hozza az erdekeltek tudomasara:

I. Az Allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 87. § (1) bekezdeseben
meghatarozottak szerint, a Polgarmester a helyi Onkormanyzat gazdalkodasanak
elso felevi helyzeterol szeptember 15-eig irasban tajekoztatja a Kepviselo-
testuletet. A tajekoztatas tartalmazza a hclyi onkormany/.at koltsegvetesi
rendeieteben megjeieno eloiranyzatok es a koitsegvetesi egyenleg alakulasat.

A jogszabalyban definialt hataridonek megfelel az Onkormanyzat.

II. A 2013. ev elso felevenek koltsegvetesi gazdalkodasarol szolo tajekoztato az
elfogadott koltsegvetessel osszehasonlithato modon keszult.

III. A 2013. ev elso felevi gazdalkodasarol kes/ult beszamolo konyvvizsgalo altali
atvizsgalasa magaban foglalta a 2012. evi zaro adatok es a 2013. evi nyito
adatok egyezteteset. melynek eredmenyekeppen megallapithato a zaro es nyito
tetelek 14936 E Ft-os elterese (a nyito adatok magasabbak, mint a zaro
adatok), mely elterest a Penzugyi Apparatus indokolta, es feljegyzest keszitett
rola. A teljegyzest a konyvvizsgalo elfogadta.

IV. A Kepviselo-testulet szamara bemutatott feleves tajekoztato es a Magyar
Allamkincstar tele megkuldott beszamolo kozotti egyezoseg osszessegebcn
fennall.



V.

VI.

Az allami adossagatvallalas hatasa a feleves beszamoloban
osszessegeben 448 966 H Ft kerult atvallalasra.

szercpel,

Az Onkormanyzat tcleves gazdalkodasa soran az egyes beveteli es kiadasi
cimeken torteno teljesiteseket az alabbi tablazat mutatja.

Beveteli cimek Modositott I. feleves
eloiranyzat teljesites

Mukodesi bevetelek
Mukodesi penzmaradvany ig.
Mukodesi szabad maradvany
Felhalmozasi bevetelek
Felhalmozasi penzmaradvany ig.
Felhalmozasi szabad maradvany
Fiiggo bevetelek
Bevetelek osszesen

Mukodesi kiadasok
Altalanos tartalek
Mukodesi celtartalek
Felhalmozasi kiadasok
Felhalmozasi celtartalek
Finanszirozasi kiadasok
Fiiggo kiadasok
Kiadasok osszesen
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Az Eloterjesztes az egyes cimeken tortent teljesiteseket megfeleloen indokolja.

VII. A feleves gazdalkodas soran nem merultek fel likviditasi problemak, a miikodes
zavartalansaga az elso hat honapban mindvegig biztositott volt. A targyevi
bevetelek es az elozci evekben kep/odott tartalekok megfelelo alapot
biztositottak az Onkormanyzat feladatainak ellatasahoz.

A fentiekben foglaltak alapjan a konyvvizsgalo az elso feleves gazdalkodasrol
szolo tajekoztatot, tudomasul vetelre ajanlja.

Budapest, 2013. szeptember 17.

dr. Szebelledilstvan
kamarai tag k(inyvvizsgal6


