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FÜGGETLEN KÖNYWIZSGÁLÓI JELENTES

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormá nyzat Képviselő-testülete részére
a2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Vólemény

Elvégeztem. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló -2020,június 25-ikeltezéssel előterjesáett
rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) - amely szerint a teljesített
bevételek összege 30.662.994 E Ft, a teljesített kiadások összege 21.326.443 E Ft -, a benne

foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könywizsgálatát,
amely számviteli információk a számvitelről szőlő 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
számviteli törvény), valamint az állan,hááartás szénrtviteléről szőlő 412013. (I. 11.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: az állanÁáztartás sámviteléről szóló kormányrendelet) alapján
kerültek me ghatár o zásr a.

Véleményem szerint Budapest Főváros II. Kerületi Önkorm ányzat 2019. december 31-
éve|végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az
abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi
önkormányzatairől szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásről sző|ő

201|. évi CXCV. törvónynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az
államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek
összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási
rendelette rv ezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal össáangban és a
könywizsgáIatra vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok
alapján hajtottam végre, Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását
jelentésem ,,A könywizsgáIó zórszámadási rendelettervezet könywizsgálatáért és
v é l e m é ny e z é s é é r t v a l ó fe l e l ő s s é g e " szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattől a vonatkozó, Magyarországon hatályos
jogszabélyokban és a Magyar Könywizsgálói Kamata,,A könywizsgálőihivatás magatartás
(etikai) szabályairől és a fegyelmi eljárásárólszőlő szabályzat"-ában,valamint azezekbennem
rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai standardok Testülete által kiadott
,,Könywizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek
azugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is,

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könylvizsgálati bizonyíték elegendő és

megfelelő alapot nyúj t véleményemhez.
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Egyéb információk

Az egyéb információk a zátszámadasi rendelettervezetben, illetve annak előterjesáésében
foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is.
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat vezetése (továbbiakban; ,,vezetés") felelős az
egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelettervezetben közölt
számviteli információkról a jelentésem ,,Vélemény" szakaszfuan adott véleményem nem
vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozőan nem bocsátok ki
semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó követkeáetést. A zélrszétmadási rendelettervezetben,
annak előterjesáésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam
végzett könywizsgáIatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk áttekintése
(átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy azátszétmadási rendelettervezetben, annak
előterjesáésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a
közölt számviteli információknak vagy a könywizsgálat során szetzett ismereteim alapján,
vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett
munkám alapjánaffaakövetkeáetésre jutok, bogy azegyéb információk lényeges hibás állítást
tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási
rendelettervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelettervezetnek a Magyarország helyi
önkormányzatairől szőlő 2011. évi CLXXXX. törvénynek, az állarrlhéztattásről szóló 20II.
évi CXCV. törvénynek, valamint a Kormány 8512020. (IV. 5.) a veszélyhelyzet során
alkalmazartdó egyes belügyi és közigazgatási tárgyi szabályokról szóló Korm.rendeletében
foglaltaknak megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli
információknak a számviteli törvényben és az államhéúartás számviteléről szóló
kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint
az olyanbelső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart alűoz,hogy lehetővé váljon
az akát csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zérszámadási
rendelettervezet elké s zítése.

A zétrszámadási rendelettervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért,
hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatása
elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett,
illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és
feladatváltozásoka -, figyelemmel arra, hogy a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén
alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért íLz egyes költségvetési szervek vezetése
a felelős. A vezetésnek a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha
ennek az elvnek az étvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
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Az irányítással megbízoít személyek felelősek az Önkorményzat pénzügyi beszámolási

folyamatának felügyeletéért.

A könywizsgáló zárszámadási rendelettervezet könywusgálatáért és véleményezéséért
való felelőssége

A könylwizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási
rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmazakir csalásból, akar
hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek a|apján a véleményemet
ártalmaző fuggetlen könywizsgálói jelentést bocsájtsak ki. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancia arra, hogy aMagyar Nemzeti KönywizsgáIati Standardokkal
össáangban elwégzett könywizsgálat mindig feltarja az egyébként létező lényeges hibás
állítást. A hibás á]lítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha
ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhadák a

felhasználók adott zénszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján
me ghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardok szerinti könywizsgálat egésze során szakmai
megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti KönywizsgáIatí Standardokkal össáangban elvégzésre kerülő
könywizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust
tartok fenn a könywizsgálat egésze során. Emellett:

o Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli
információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockézatait,
kialakítom és végrehajíom az ezen kockénatok kezelésére alkalmas könywizsgálati
eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könywizsgálati bizonyítékot szerzek a
véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem
térásénakkockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat
összejátszást, hamisítást, sándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső
kontroll felülírását.

Megismerem a könywizsgá|at szempontjából relevráns belső kontrollt arurak érdekében,
hogy olyan könywizsgá|ati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények
között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságara vonatkozóan
véleményt nyilvánítsak.

Értékelem az Önkorm ányzatnálés intézményeinél a vezetés által alkalm azott számviteli
politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó
kö zzétételek é szs zerús é g ét.
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o következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelettervezet számviteli

információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsan helyénvaló-

volt_e a vezetés részérő| a válla7kozás (tevékenység) fob.taüísának elvón alapuló éves

költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könywizsgálati
bizonyíték alapjan arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel

vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az

ÖnkormanyzatnáI és intézrrónyeinél a vállalkozás (tevékenység) folytatasa elvének
érvényesülését illetően, különös tekintettel aszewezeti és feladatváltoásokra, beleértve
jövőbeli események, valamint a feltételek változásénak hatrásait is. Amennyiben azt a

követkeáetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság álI fenn, ftiggetlen

könylvizsgálói jelentésemben fel ke1l hívnom a figyelmet a zárszámadási
rendelettervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, yagy ha a közzűűelek e

tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Követkeáetéseim a

fiiggetlen könylvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzstt könywizsgálati
bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az

ÖnkormányzatnáI és intézményeinél a vállalkozrás (tevékenység) folytatasa elvének
érvényesülését.

l Megvizsgálom azárszátmadási rendelettervezetbe belefoglalt számviteli információkat,
különös tekintettel az Önkormanyzatnak a árszámadés keretében bemutatott
költsógvetési mérlegére, pénzesrközeinek váhozására, adósságállományána,

vagyonkimuátílséra, továbbá a többéves kihaással jaró döntések számszerűsített
haásaura, a közvetett támogatásokra és az Önkorményzattulajdonában áIIó szervezetek
működéséb ől szérmazó kötelezettségek, részesedések alakulására.

c Az irányítással megbízott személyek tudomásara hozom - egyéb kérdések mellett - a
könywizsgálat tewezett hatókörét és ütemezését, a könywizsgálat jelentős

megállapítasait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a
könywizsgálatom során áItalamazonosított jelentős hiányosságait is, havoltak ilyenek.

Budapest, 2020.június 1 1.
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KIEGESZÍrrs

BUDAPEST r,ÓvÁnos il. KERÜLETI öxxonnnÁN-YZAT

2019. nvt xölTsEGvETrs vncnBHAJTÁSÁRÓr szÓrÓ
RENDELETTERVEZETHEZ ADOTT

FüGGETLEN KöN-n/vIzsGÁLóI JELENTnsrrnz

A könywizsgáló a hatályos jogszabályi előírásokkal és aMagyarNemzeti Könywizsgálati
Standardokkal összhangban megvizsgálta az Önkormányzat 2019. évi zátszámadási
rendelettervezetét, mely alapján kibocsátott jelentését az alétúbial<kal egészíti ki:

1. A 2011. évi CXCV. törvény az állanthártartásrőI91. §-ban foglaltak szerint a helyi
önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkoző zánszámadási rendelet
tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjesái a képviselő-testület elé úgy,
hogy aza képviselő-testület elé terjesáését követő harminc napon belül, de legkésőbb
a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Kormány230l2020. (V. 25.) Korm.rendeletével módosított 8512020. (IV. 5.)

Korm.rendelete a veszélyhelyzet során alkalmazartdó egyes belügyi és közigazgatási
targyi szabályokről 17 . § (3) bekezdése a fenti előírást az alábbíak szerint módosítja:

,,,Ha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a20l9. költségvetési évre vonatkozó
elfogadott és hatályos zárszámadási rendelettel, akkor azárszámadási rendeletet
úgy kell a helyi önkormányzatnakelfogadnia, hogy az legkésőbb aveszélyhelyzet
megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen."

Azárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részéreájékoztatásul
be kell nyújtani a kincstár 68lA. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat
éves költségvetési beszámolój ával kapcsolatosan elkészített j elentését.

A zárszámadasi rendelettervezet előterjesaése a vonatkozó határidő betartásával
történt.

A Magyar Államkincstár a2019. évi beszámolóval kapcsolatos - az Átrt. OSta 5-a
szerinti - ellenőrzést nem végezeíí, mely szerint ilyen jellegű jelentés nem készült.

2. A könywizsgáló elvégeáe a költségvetési beszámoló és a zfuszétmadási
rendelettervezet egyezőségének vizsgálatát, mely alapján megállapítja, hogy a
költsógvetési beszámoló, illetve a zátszámadási rendelet-tervezet összhangja az
államháztafiás számviteléről szőlő 412013, (I. 11,) Korm. rendelet előírásai szerint
biztosított.
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3. Azárszétmadási rendelettervezet a költségvetési rendelettel összehasonlítható módon
készült, magában foglalva az AttarnUaztartásról szőló2011. évi CXCV. törvény 91. §

(2) bekezdésében előírt mérlegeket, kimutatásokat.

E,lőir ány zato k alaku lás a

4. A 2019. év során eredetileg tewezett költségvetési előirányzat összességében

5.308.687 E Ft-tal nőtt, az alábbiak szerinti megoszlásban:

A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét (a költségvetési hiányt) a tervezettek

szerint az előző évi maradvány, illetve értékpapír lejáratkori beváltásából származő
fo rrás, mint be l ső ftnanszír o zás kompenzálj a.

A források tekintetében az előirényzatok változásának 88 oÁ-át a finanszírozási
bevételek e|őirányzatának növekedése jelenti, ami az e\őző év(ek) maradványának

költségvetésbe történő beemelését tartalmazra.

A kö ltsé gvetési kiadások előirány zat v áltozásának mego szlása:

/ Működési kiadások 37 oÁ,

,/ Felhalmozási kiadások 63 %.

Megnevezés

Bevételi
előinínyzatok

váltoása
EFt

Kidá§i előinínlzatok
váItozása

EFt
Egyenleg változ{sa

EFt
Mtiködési köhsésvetés 5I3 743 I 978 624 1 464 881

Felhaknoási költsésvetés I44 792 3 330 063 -3 l85 2,71

Költs é gv eté s i e lőiró ny zatok
összesen 658 535 5 308 687 - 4 6s0 I52
Működé si finanszíroási
műveletek 1 425 8I| 0 I 425 812

Fe lha hnoá s i fnanszír ozÁsi

műveletek 3 224 341 0 3 224 34I
Fina ns zírozó si m űív e le te k
összesen 4 650 152 0 4 650 153

Osszesen 5 308 687 5 308 687 0
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Teljesítés alakulása

5. A20l9. évi gazdálkodás során a költségvetési bevételeinek teljesítése 22.318.048E
Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 2I.269.701 E Ft, így a költségvetési eglenleg
1.048.346 E Ft, mely alapjrán megállapítható, hogy a tárgyévi te§esített bevételek
fedezetet biaosíüattak a telj esített kiadásokra.

A finanszírozási bevételeken teljesítése (iranyítószervi támogatás nélkül nélkül)
8.344.947 E Ft, melyből a maradvány igénybevétele 5.861.92l E Ft, belftldi
értékpapírok beváltása 2.382.040 E Ft, áLlarnhááartáson belüli megelőlegezés
100.985 E Ft, A finanszírozási kiadások (irányítószervi támogatás nélkül) teliesítése
56.742 E Ft, mely kizárőlag az áIlamháztaftáson belüli megelőlegezéseket foglalja
magában.

Az önkorményzat intézményeinek működését és fejlesáéseit 8.104.983 E Ft
ö s sze g ge l ftnanszír o zta.

A zérszámadáshoz elkészült az Önkorményzat Vagyonkimutatása, mely megfelel a
4/2013. (I. 11.) az államháúartás számviteléről szóló kormányrendelet 30.§-ban
foglaltaknak.

A könywizsgálat kiterj edt a vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli
nyilvántartás szerinti bruttó értéke és azingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban
szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke és forgalomképesség szerinti egyezőségének
vizsgálatára,

A vagyonkimutatás, mint a számviteli nyilvántartással megegyezö dokumentum,
illetve az ingatlan-vagyon katasáer nyilvántartás adatai közötti eltérés elsősorban
olyan tételeket tarta|maz,mely ajogszabályi előírásoknak megfelel. Ilyenek az idegen
tulajdonon végzettberuhézás, azingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, a
vagyonkezelésbe vett, valamint vagyonkezelésbe adott ingatlanok.

A zárszámadási rendelettervezethez kapcsolódó előterjesáés részletes tájékoztatást
biaosít a 2019. évi költségvetési gazdálkodásról, a feladatok ellátásáról, az
önkormány zat vagyonának alakulásáról.

A vonatkoző jogszabályoknak megfelelően elkészrilt az Önkormányzat 2019. évi
maradvány elszámolása, mely a 2019. évi zárszámadási rendelettervezet része (I7 .

számű melléklet). A maradvány összege 9.336.551 E Ft.

A folyamatos auditálás során észrevételezett tóteleket és eseményeket az Önkorm ányzat
helyesen kezelte, a végrehajtások során firyelembe vette a könywizsgálói
m egállapításokat, j avaslatokat.

6.

7.

8.
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EF,E EFENDER Számviteli, Tanácsadó és Könywizsgáló Bt.
Céglegyzékszám: 01 06 7 51999

1146 Budapest, Thököiy út L70. I. em. 6.

Véleményem szerint Budapest Főváros II. Kerületi Önkorm ányzat 20t9. december 31-
éve|végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettewezete és az
abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Ma5rarország helyi
önkormányzatairől szőlő 201L évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásrő| sző|ő

201l. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az
államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek
összeállításra és előterjesztésreo és ezért véleményem szerint a zárszámadási
rendelettem ezet rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2020.június 1 1.

G^arO'
Flender Eva

Grq Ll
Flender Eva

EFENDER Számviteli Tanácsadó
és Könywizsgáló Bt.
1146 Budapest, Thököly ttt I70. 116.

Nyilvantartási szám: 00423I
Költségvetési minősítés

Nyilvantartási szám: 00653 5

Költségvetési minősítési sz.: KM 001725
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