
 

Könyvvizsgálói vélemény 

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadási 

rendeletének és egyszerűsített beszámolójának 

felülvizsgálatáról 

 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Az Önkormányzat Képviselő Testületének döntése alapján az Önkormányzat könyvvizsgálói 

tevékenységével engem bízott meg. Ennek alapján végeztem el az Önkormányzat 2009. évi 

költségvetési beszámolójának vizsgálatát. 

 

A könyvvizsgálat során vizsgáltam 

- Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

zárszámadási rendelettervezetet, valamint 

- az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolóját. 

 

A vizsgálat arra terjedt ki, hogy: 

- az Önkormányzat 2009. évi zárszámadási rendelet-tervezete megfelel-e az 

államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényben foglalt 

előírásoknak, 

- az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített beszámolója a számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. 

rendelet előírásai szerint készült-e és ennek megfelelően, 

- a 2009. évi egyszerűsített beszámoló megbízható és valós képet ad-e az Önkormányzat 

pénzügyi és vagyoni helyzetéről. 

 

A könyvvizsgálati ellenőrzés a helyi ön kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

92/A.§ (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján történt. 
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A megbízásban foglalt feladatokat helyszíni ellenőrzésekkel, az intézményi beszámolók 

szúrópróbaszerű vizsgálatával, a Polgármesteri Hivatal beszámolójának ellenőrzésével, az év 

végi zárszámadási rendelettervezet ellenőrzésével végeztem el. 

 

Az ellenőrzés kiterjedt: 

- az immateriális javak, tárgyi eszközök összefüggő vizsgálatára, ezekről készített 

leltárfelvételi ívekre, az évi értékcsökkenés elszámolására, az ingatlankataszterrel való 

összehasonlításra, 

- a pénzügyi befektetések vagyoni helyzetének megállapítására, 

- az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök nyilvántartására, értékcsökkenések elszámolására, 

- a mérlegben szereplő készletek leltározására, annak megállapításaira,  

- a követelésállomány részletes vizsgálatára, külön tekintettel a helyi adó és az 

Önkormányzat sajátos bevételével összefüggő tételekre, 

- az aktív pénzügyi elszámolások állományának tartalmára, 

- a tárgyévi pénzmaradvány megállapítására, az előző évi pénzmaradvány felhasználására, 

- a kötelezettségek év végi állományának alakulására, annak belső tartalmára, különösen a 

hitelek, szállítók, adótúlfizetések tekintetében, 

- a passzív pénzügyi elszámolások állományának belső tartalmára, 

- a pénzforgalmi adatok tartalmának szúrópróbaszerű ellenőrzésére. 

 

Megállapítások 

 

1.  A zárszámadási rendelettervezet szerkezete 

 

A rendelettervezet az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint, az elfogadott 

költségvetéssel összehasonlítható módon készült. Az áttekinthető, világos szerkezetben, 

szakmai igényességgel összeállított, a Képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezet 

megfelel a törvényi előírásoknak. Módosított előirányzatként a költségvetés utolsó 

módosítását vette figyelembe. 
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A bevételi, kiadási pénzforgalmi adatokat intézményi szinten mutatja be, ezen kívül 

tájékoztatást ad az Önkormányzat vagyoni helyzetéről, a gazdálkodás eredményéről, a 

pénzmaradvány elszámolás rendszerében. 

 

2.  A rendelettervezet adattartalma 

 

A rendelettervezetet a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési 

szerveinek könyvviteli adatai, nyilvántartásai, valamint az államháztartás információs 

rendszere felé – a Magyar Államkincstárhoz - továbbított beszámoló alapján állították össze, 

amely a jogszabálynak megfelelően 

- könyvviteli mérlegből, 

- pénzforgalmi jelentésből, 

- pénzmaradvány kimutatásból, valamint 

- kiegészítő mellékletből áll. 

A Képviselő-testület elé terjesztett rendelettervezet táblázatai tartalmazzák: 

- az Önkormányzat bevételeit, kiadásait címenként, önállóan működő és gazdálkodó, 

valamint önállóan működő intézményenként, kiemelt előirányzatonként, 

- a kisebbségi Önkormányzatok bevételeit, kiadásait kiemelt előirányzatonként, 

- a felújítási, fejlesztési feladatokat, támogatásokat tételesen, 

- a kiadásokat, bevételeket rendes és rendkívüli részletességgel, 

- az Önkormányzat vagyonmérlegét, 

- a pénzmaradvány elszámolását, intézményenként, összesítve annak felosztását, 

- az állami normatívákkal való elszámolást, 

- az Önkormányzat által foglalkoztatott létszámot. 

 

3. A költségvetés 2009. évi teljesítése  

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetését a 7/2009. (II.19.) sz. 

rendeletével 9.923.644 eFt kiadással, 8.688.756 eFt bevétellel és 867.525 eFt működési 

hiánnyal, valamint 367.363 eFt fejlesztési hiánnyal hagyta jóvá. A hiány fedezeteként 

hitelfelvételt és pályázati úton elnyerhető kiegészítő állami támogatást terveztek. 

Az eredeti előirányzatot év közben több esetben módosította a Képviselő-testület. A 

módosítások eredményeképpen  a költségvetés főösszege 10.263.010 eFt-ra módosult, a hiány 

782.386 eFt-ra csökkent.  
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Az éves gazdálkodás eredményeképpen a módosított bevételi előirányzatot önkormányzati 

szinten 92 %-ra teljesítették, ezen belül a saját bevételek 99,8 %-ban, a felhalmozási és tőke 

jellegű bevételek 61,4 %-ban realizálódtak, ugyanakkor a címzett támogatásra rendelkezésre 

álló módosított előirányzatot teljes mértékben felhasználták. Az önkormányzati forráshiány 

csökkentésénél szerepet játszott a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését 

szolgáló – a központi költségvetésből biztosított – 263.022 eFt kiegészítő támogatás. A helyi 

adókból származó bevétel a tervezett szintet nem érte el, 99,2 %-ban  teljesült. 

 

A módosított kiadási előirányzat felhasználása összességében 86 %-os, az előirányzat 

maradvány döntő többségében felhalmozási célú. A működési kiadásoknál a teljesítés 95,3 % 

os, a személyi kiadások és a kapcsolódó járulékok felhasználása a módosított előirányzat 

alatti, a dologi felhasználás  89,6 %-os. A fejlesztési kiadások teljesítése mindössze 36,2 %-

os, alacsony a felhasználás a felújítási feladatoknál. 

Önkormányzati szinten a jóváhagyott kiemelt előirányzatokat betartották. 

Az Önkormányzat a pénzügyi lehetőségei miatt a költségvetési támogatást teljes mértékben 

nem biztosították az intézmények részére, a ki nem utalt támogatás 119.076 eFt. Az 

önkormányzati szintű helyesbített pénzmaradvány negatív; -215.485 eFt, amellett 

kötelezettséggel terhelt maradvány 41.514 eFt, amely a 2010.évet terheli. A pénzmaradvány 

elszámolásban szerepel a rövid lejáratú hitelek egyenlege 293.218 eFt-tal. A pénzmaradvány 

elszámolása szabályszerűen történt.  

 

4. Vagyoni helyzet alakulása, vagyon-nyilvántartási rendszer 

 

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő eszközérték  2009. december 31-re 

14.788.289 eFt-ról 14.784.934 eFt-ra csökkent. A csökkenés összességben jelentéktelen, mind 

az eszközökön, mind a forrásokon belül azonban jelentős a változás. 

Az ingatlanok, a gépek, berendezések és a járművek könyv szerinti értéke alacsonyabb az 

előző évhez képest. A  beruházások állománya  emelkedett. Az üzemelésre, kezelésre átadott 

eszközök értéke alacsonyabb a bázishoz képest. 

A követelések állománya jelentős mértékben emelkedett, mind a vevőknél, mind az 

adósoknál. A vevői és adós követelések egyeztetése, értékelése a jogszabályokban 

meghatározottak szerint megtörtént.  
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A pénzeszközök állománya az előző évhez képest 64.754 eFt-tal csökkent. 

Az eszközök forrásának 88 %-át saját tőke fedezi, további hányada kötelezettség.  

A rövid és hosszú lejáratú kötelezettség állomány 350.651 eFt-tal magasabb, mint az előző 

évben. 

 

A könyvviteli mérleg tételei leltárral, részletes analitikával vannak alátámasztva, azok 

tételesen egyeztethetők. A mérleg valódisága biztosított. 

 

Az önkormányzatoknak – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 78. §.(2) 

bekezdése értelmében – vagyoni állapotukat az éves költségvetési zárszámadás során 

vagyonkimutatásban kell bemutatni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 

előírása szerint a könyvvizsgálatnak egyeztetnie kell a számviteli analitikus nyilvántartásokat 

az ingatlanvagyon kataszterrel. Ennek megfelelően a költségvetési beszámoló felülvizsgálata 

során ellenőrzésre került az Önkormányzat költségvetési beszámolójának részét képező, a 

könyvviteli mérleget alátámasztó vagyonleltár az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartással. 

A rendelettervezethez csatolt mellékletek tartalmazzák a Balassagyarmat Város 

Önkormányzat vagyonának értékét.  

 

A számviteli nyilvántartások vezetésére számítógépes programot alkalmaznak, amelynek 

részletezettsége megfelel a hivatkozott kormányrendelet előírásainak. Ennek megfelelően a 

számviteli nyilvántartásokból megállapítható az önkormányzati 

- törzsvagyon, ezen belül a forgalomképtelen-, a korlátozottan forgalomképes- és a 

forgalomképes vagyon, 

- valamint a nem törzsvagyon részét képező eszközök 

bruttó értéke, értékcsökkenése és nettó értéke. 

A főkönyvi könyvelésben is megbontásra kerültek az egyes vagyonelemek; az összhang e 

tekintetben biztosított az analitikus nyilvántartásokkal. A számviteli nyilvántartások, az 

analitikus könyvelés követi a pénzforgalmi változásokat. Az értékcsökkenés elszámolása a 

jogszabályi előírásoknak – és a számviteli politikában rögzítetteknek – megfelelően, 

szabályosan történt. Az analitikus, illetőleg a főkönyvi könyvelés adatai megegyeznek a 

mérleg adataival. 
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Az Önkormányzatnál az ingatlanleltár, illetőleg az ingatlankataszter is számítógépes 

feldolgozással készül, amely megfelel az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon 

nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet és a 

módosításáról szóló 48/2001. (III.27.) Korm. rendelet előírásainak. Megállapítható, hogy 

valamennyi az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékkel szerepel a nyilvántartásban, 

egyezően a számviteli nyilvántartással. A számviteli nyilvántartásokkal való egyeztetés 

megvalósítható. 

 

A vagyonkataszter szerinti bruttó érték:                                                               15.398.104 eFt 

Beszámoló 38-as űrlap(eszközök állományának alakulása) szerinti bruttó érték:18.190.623 eFt 

Ingatlan kataszterbe nem számító állomány / immateriális javak, gépek, beren- 

dezések, járművek, vagyonértékű jogok, üzemelésre átadott)                            -  2.792.519 eFt 

 Számviteli nyilvántartások (mérleg) szerinti érték:                                             15.398.104 eFt 

 

5. A beszámoló felülvizsgálata 

 

Az Önkormányzat 2009. évi éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálata során az abban 

szereplő pénzforgalmi adatokat egyeztettem a 2009. december 31-i főkönyvi kivonattal, 

szúrópróbaszerűen a főkönyvi számlákkal, illetőleg az analitikus nyilvántartásokkal. A 

szükséges egyezőség minden esetben biztosított volt. 

 

Az önállóan gazdálkodó intézmények a jogszabályi előírásoknak megfelelően állították össze 

a 2009. évi költségvetés teljesítéséről beszámolójukat. Az intézményi beszámolók 

pénzforgalmi adatainak felülvizsgálata szúrópróbaszerűen történt. Eltérést nem tapasztaltam. 

A beszámoló ellenőrzése során megvizsgáltam a 2009. évi éves beszámoló részeként 

összeállított mérleget, amely kiterjedt 

• a beszámoló 01. számú Mérleg űrlap, 

• az Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38. sz. űrlap, 

• a 2009 .december 31-i főkönyvi kivonat, 

• a mérleg egyes tételeit alátámasztó részletes leltárak és leltárösszesítők, 

• a kapcsolódó analitikus nyilvántartások 

ellenőrzésére. 
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Az eszközök és források értékelése az Önkormányzat szabályzatában foglaltaknak 

megfelelően történt, összhangban a jogszabályi előírásokkal. 

 

A mérleg dokumentálása megfelel az előírásoknak, a mérleg egyes tételeinek alátámasztása a 

kapcsolódó nyilvántartásokkal, a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokkal szabályszerű. Az 

ellenőrzés során megállapítottam, hogy a szükséges egyezőség biztosított. 

 

6. Az egyszerűsített beszámoló adatainak felülvizsgálata  

 

A könyvvizsgálatra kötelezett önkormányzatok az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 

24.) Korm. rendelet szerint egyszerűsített beszámolót kötelesek készíteni. 

Ezen beszámoló könyvvizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg: 

- az egyszerűsített mérleg adatai leltárral (analitikus nyilvántartással) alátámasztottak, azzal 

egyezőek, 

- az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés a főkönyvi kivonat alapján, azzal egyezően került 

összeállításra, 

- az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás a könyvviteli adatok alapján, azzal egyezően, a 

vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően történt. 

 

7. A gazdálkodás szabályszerűsége 

 

A költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok évközi módosítására a Képviselő-

testület hatáskörében került sor. 

A költségvetés féléves és háromnegyed éves teljesítésének alakulásáról készített beszámolót a 

Képviselő-testület megtárgyalta. 

Az Önkormányzat év közben határidőben tett eleget az államháztartási információ-

szolgáltatási kötelezettségének. A központi támogatások igénylése megfelelt az előírásoknak. 

 

A Polgármesteri Hivatal a saját gazdálkodási feladatai mellett ellátja a helyi kisebbségi 

önkormányzat gazdálkodási feladatait is. 
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Az Önkormányzat gazdálkodást érintő szabályzatokkal összességében rendelkezik, 

aktualizálásuk a vonatkozó jogszabályi változások figyelembe vételével folyamatban van. A 

költségvetési szervek alapító okirattal rendelkeznek. 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlása – kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, 

utalványozás – a megvizsgált tételeknél, a Polgármesteri Hivatalnál megfelel a 

szabályozásnak. 

 

Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az intézményi gazdálkodás irányítására. A 

számviteli feladatok ellátása, a könyvvezetés előírásszerűen történik, a főkönyvi könyvelés 

adatai összhangban vannak a vonatkozó analitikus nyilvántartás adataival. 

A pénzkezelés szabályszerű, a vonatkozó előírásoknak és a pénzkezelési szabályzatban 

foglaltaknak megfelelően történik. A költségvetési gazdálkodás jól szervezett 

 

Az Önkormányzat rendelkezik belső ellenőrzés összefüggő szabályzattal. A munkafolyamatba 

épített ellenőrzés a gazdálkodási tevékenység során a szabályozásnak és a jogszabályi 

követelményeknek megfelelően funkcionál. Az új jogszabályi előírásoknak (az 

államháztartásról szóló l992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 

193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet ) megfelelő szabályozás kialakításáról és annak a 

gyakorlatban való funkcionálásáról gondoskodtak. 

 

Összességében megállapítható, hogy az Önkormányzat a 2009. évi költségvetés végrehajtása 

során figyelemmel volt vonatkozó jogszabályi előírásokra, illetőleg saját szabályzataira. A 

Képviselő-testület elé terjesztett beszámoló részletesen és objektíven tájékoztat a 

gazdálkodási folyamatokról, a pénzügyi helyzetről. Az összeállított írásos anyag - mind a 

szöveges, mind számszaki rész – színvonalas, áttekinthető, pontos és szakszerű munkát takar. 

A Képviselő-testület részére tartalmaz minden olyan információt, amely a zárszámadási 

rendelet megalkotásához szükséges. 
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Független könyvvizsgálói jelentés 

Balassagyarmat Önkormányzat Képviselő-testülete részére 
a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról 

 
Balassagyarmat Város Önkormányzata 
Képviselő Testületének 
 

Elvégeztem Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009. december. 31-i fordulónappal elkészített 

beszámolójának − amelyben a könyvviteli mérleg eszközök és források egyező végösszege 14.784.934 

eFt – valamint a 2009. évre vonatkozó pénzforgalmi jelentésének és pénzmaradvány-kimutatásának – 

melyben a 2009. évben teljesített pénzforgalmi bevételek összege 8.779.843 eFt, a teljesített 

pénzforgalom nélküli bevétel 127.889 eFt, a teljesített pénzforgalmi kiadások összege 8.829.998 eFt, a 

tárgyévi helyesbített pénzmaradvány -215.485 eFt, − vizsgálatát, amelyeket a 2009. évi egyszerűsített 

beszámoló tartalmaz. 

A könyvvizsgálatot a Magyar nemzeti Standardok és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó 

érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján végeztem. Ennek értelmében a könyvvizsgálat 

tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyságot kell szerezni arról, hogy az éves 

beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.  

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az egyszerűsített éves beszámoló tényszámait 

alátámasztó mintavételén alapuló vizsgálatát. Munkám során figyelembe vettem a számviteli 

alapelveket, a számviteli politikában meghatározottakat, a gazdálkodásért felelősök lényegesebb 

becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, 

hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. 

Könyvvizsgálói záradék: 

A könyvvizsgálat során Balassagyarmat Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves 

beszámolóját, annak részleteit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti 

könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján megfelelő 

bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben 

foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint 

készítették el. 

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló Balassagyarmat Város Önkormányzata 

2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a költségvetés 

teljesítéséről megbízható és valós képet ad. 

Balassagyarmat, 2010. április 22. 

 

                                                                               Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária  

                                                              kamarai tag könyvvizsgáló MKVK eng. sz.: 000151 


