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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2015. évi összevont (konszolidált) beszámolójának 
jóváhagyására 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése előírja, hogy a 
zárszámadási rendelet tervezetével együtt tájékoztatásul be kell nyújtani a Kincstár 
ellenőrzése keretében az önkormányzat éves beszámolójával kapcsolatosan elkészített 
jelentést. Ezt a jelentést a Magyar Államkincstár még nem készítette el, azonban az 
összevont (konszolidált) beszámolót igen, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület az 
összevont (konszolidált) éves beszámolóról döntsön. 

Az összevont (konszolidált) beszámoló a konszolidált költségvetési jelentésből, konszolidált 
mérlegből és a konszolidált eredménykimutatásból áll, melyek az előterjesztés mellékletét 
képezik az alábbiak szerint. 

 

 1.-4 melléklet: összevont (konszolidált) költségvetési jelentés 

 5. melléklet: összevont (konszolidált) mérleg 

 6. melléklet: összevont (konszolidált) eredménykimutatás 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 
2015. évi összevont (konszolidált) beszámolójának megtárgyalására és elfogadásra. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi összevont 
(konszolidált) beszámolóját a határozat 1-6. mellékletei alapján az alábbi főszámoknak 
megfelelően elfogadja: 
Összevont (konszolidált) költségvetési kiadások összege:  1 828 653 E Ft 
Összevont (konszolidált) költségvetési bevételek összege:  1 971 442 E Ft 
Összevont (konszolidált) finanszírozási kiadások összege:       15 855 E Ft 
Összevont (konszolidált) finanszírozási bevételek összege:     290 192 E Ft 
Összevont (konszolidált) mérlegfőösszege:    9 008 902 E Ft 
Összevont (konszolidált) mérleg szerinti eredménye:      85 777 E Ft 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

Budakalász, 2016. május 17.  

 Rogán László  
 polgármester 



Budakalász Város Önkormányzat

2015. évi konszolidált költségvetési kiadásai

1.melléklet

E Ft

# Megnevezés Konszolidálás 

előtti összeg

Konszolidálás Konszolidált 

összeg

2 3 4 5 6
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 439 173 0 439 173

02 Normatív jutalmak (K1102) 34 047 0 34 047

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 5 417 0 5 417

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 501 0 2 501

05 Végkielégítés (K1105) 420 0 420

06 Jubileumi jutalom (K1106) 3 996 0 3 996

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 16 344 0 16 344

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 1 362 0 1 362

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 672 0 3 672

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 521 0 1 521

11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0

12 Szociális támogatások (K1112) 250 0 250

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 5 068 0 5 068

14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 513 771 0 513 771

16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 45 451 0 45 451

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 14 524 0 14 524

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 3 325 0 3 325

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 63 300 0 63 300

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 577 071 0 577 071

21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28)                                                                           

(K2)

156 252 0 156 252

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 138 388 0 138 388

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 7 819 0 7 819

24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0

25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 4 472 0 4 472

26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 552 0 1 552

27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék 

jellegű kötelezettségek (K2)

210 0 210

28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 3 811 0 3 811

29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 18 305 0 18 305

30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 29 640 0 29 640

31 Árubeszerzés (K313) 12 0 12

32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 47 957 0 47 957

33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 5 695 0 5 695

34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 11 876 0 11 876

35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 17 571 0 17 571

36 Közüzemi díjak (K331) 50 324 0 50 324

37 Vásárolt élelmezés (K332) 77 180 0 77 180

38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 1 311 0 1 311

39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció 

(K333)

0 0 0

40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 67 130 0 67 130

41 Közvetített szolgáltatások  (>=42) (K335) 32 393 0 32 393

42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0

43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  (K336) 61 263 0 61 263

44 Egyéb szolgáltatások  (K337) 68 071 0 68 071

45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 357 672 0 357 672

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 1 287 0 1 287

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 1 478 0 1 478

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 2 765 0 2 765

49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 95 051 0 95 051

50 Fizetendő általános forgalmi adó  (K352) 17 985 0 17 985

51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 2 315 0 2 315

52 ebből: államháztartáson belül (K353) 939 0 939

53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) 19 0 19

55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0

56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 0 0

57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 20 143 0 20 143

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 135 513 0 135 513

60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 561 478 0 561 478

61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0

62 Családi támogatások (=63+…+73) (K42) 2 521 0 2 521

63 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0

64 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0

65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 0 0 0

66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0

67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 0 0 0

68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0

69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0

70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0

71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) 

bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)

0 0 0

72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) 1 542 0 1 542

73 ebből:  az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások  (K42) 979 0 979

74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 109 0 109

75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) 0 0 0

76 ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44) 0 0 0

77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 0

78 ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) 0 0 0

79 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 0 0 0

80 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 0 0 0

81 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) 0 0 0

82 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0

83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése]  (K44) 0 0 0

84 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján 

[Szoctv. 54. §-a] (K44)

0 0 0

85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) 1 851 0 1 851

86 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így 

különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások 

megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)

0 0 0

87 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 0 0 0

88 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 0 0 0

89 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0

90 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0 0

91 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 0 0 0

92 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0

93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) 1 851 0 1 851

94 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása  (K45) 0 0 0

95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) 2 185 0 2 185

96 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 0 0 0

97 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0

98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]  (K46) 2 185 0 2 185

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások

1. oldal, összesen: 3



Budakalász Város Önkormányzat

2015. évi konszolidált költségvetési kiadásai

1.melléklet

E Ft

# Megnevezés Konszolidálás 

előtti összeg

Konszolidálás Konszolidált 

összeg

2 3 4 5 6

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások

99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) 0 0 0

100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46) 0 0 0

101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása 

[Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)

0 0 0

102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 0 0 0

103 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0

104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0

105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) 7 444 0 7 444

106 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0

107 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 0 0 0

108 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 0 0 0

109 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0

110 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0

111 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés 

(K48)

0 0 0

112 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 0 0 0

113 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, 

balettművészeti életjáradék (K48)

0 0 0

114 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 0 0 0

115 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális 

támogatása (K48)

0 0 0

116 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0

117 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 0 0 0

118 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0

119 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) 0 0 0

120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48) 887 0 887

121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48) 6 207 0 6 207

122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 40 0 40

123 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48) 0 0 0

124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48) 0 0 0

125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 0 0 0

126 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48) 0 0 0

127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 

adott pénzügyi ellátás (K48)

40 0 40

128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) 

adott természetbeni ellátás (K48)

0 0 0

129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48) 0 0 0

130 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) 

pontja] (K48)

0 0 0

131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 14 110 0 14 110

132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) 0 0 0

133 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0

134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 0 0

135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 0 0

136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0

137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 0 0

138 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 0 0

139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 

(=140+…+149) (K504)

0 0 0

140 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0

141 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0

142 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 0 0 0

143 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0

144 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 0 0 0

145 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0

146 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0

147 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0

148 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0

149 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0

150 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 

(=151+…+160) (K505)

0 0 0

151 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 0 0 0

152 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0

153 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 0 0 0

154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0

155 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 0 0 0

156 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 0 0 0

157 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0

158 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0

159 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0

160 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0

161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) 75 568 0 75 568

162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 75 168 0 75 168

163 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0

164 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 0 0 0

165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0

166 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0

167 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0

168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0

169 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0

170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 400 0 400

171 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0

172 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 

(>=173) (K507)

0 0 0

173 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti 

kifizetések (K507)

0 0 0

174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 

(=175+…+185) (K508)

0 0 0

175 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0

176 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0

177 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0

178 ebből: háztartások (K508) 0 0 0

179 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0

180 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0

181 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0

182 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0

183 ebből: Európai Unió  (K508) 0 0 0

184 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 0 0 0

185 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0

186 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0

187 Kamattámogatások (K510) 0 0 0

2. oldal, összesen: 3



Budakalász Város Önkormányzat

2015. évi konszolidált költségvetési kiadásai

1.melléklet

E Ft

# Megnevezés Konszolidálás 

előtti összeg

Konszolidálás Konszolidált 

összeg

2 3 4 5 6

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások

188 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 19 672 0 19 672

189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) 4 182 0 4 182

190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0

191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0

192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 3 860 0 3 860

193 ebből: háztartások (K512) 0 0 0

194 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0

195 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0

196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0

197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 322 0 322

198 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 0 0 0

199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0

200 Tartalékok (K513) 0 0 0

201 Egyéb működési célú kiadások 

(=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)

99 422 0 99 422

202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 9 995 0 9 995

203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 63 231 0 63 231

204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0

205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 031 0 2 031

206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 19 270 0 19 270

207 Részesedések beszerzése (K65) 11 0 11

208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 41 700 0 41 700

209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 15 176 0 15 176

210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 151 414 0 151 414

211 Ingatlanok felújítása (K71) 207 215 0 207 215

212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0

213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása  (K73) 0 0 0

214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 55 784 0 55 784

215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 262 999 0 262 999

216 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 

(K81)

0 0 0

217 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 

(=218+…+227) (K82)

0 0 0

218 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 0 0 0

219 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0

220 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 0 0 0

221 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0

222 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 0 0 0

223 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 0 0 0

224 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0

225 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0

226 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0

227 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0

228 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson 

belülre (=229+…+238) (K83)

0 0 0

229 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 0 0 0

230 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0

231 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 0 0 0

232 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0

233 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 0 0 0

234 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 0 0 0

235 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0

236 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0

237 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0

238 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0

239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84) 707 0 707

240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0

241 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0

242 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 0 0 0

243 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0

244 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 0 0 0

245 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0

246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 707 0 707

247 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0

248 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0

249 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0

250 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 

(>=251) (K85)

0 0 0

251 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti 

kifizetések (K85)

0 0 0

252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 

(=253+…+263) (K86)

0 0 0

253 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 0 0 0

254 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0

255 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 0 0 0

256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0

257 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0

258 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0

259 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0

260 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0

261 ebből: Európai Unió  (K86) 0 0 0

262 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 0 0 0

263 ebből: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0

264 Lakástámogatás (K87) 0 0 0

265 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 2 300 0 2 300

266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89) 2 900 0 2 900

267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 400 0 400

268 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0

269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0

270 ebből: háztartások (K89) 2 500 0 2 500

271 ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0

272 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0

273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0

274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0

275 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) 0 0 0

276 ebből: egyéb külföldiek (K89) 0 0 0

277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 5 907 0 5 907

278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 1 828 653 0 1 828 653

3. oldal, összesen: 3
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

Budakalász Város Önkormányzata képviselő-testülete részére az önkormányzat  
2015. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról 

 
 
A 2015. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóról készült jelentés 
 

Elvégeztük) a Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., törzsszám: 730963) mellékelt 2015. évi 
éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves  költségvetési beszámoló a 2015. 
évi költségvetési jelentésből, amely szerint a teljesített kiadás 1.844.508 eFt, a teljesített bevétel 2.261.634 eFt, valamint a 
2015. december 31-ei fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező összege 9.008.902 eFt, az 
ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, amelyben a mérleg szerinti eredmény 85.777 eFt (nyereség) 
áll. 
 
A vezetés felelőssége az éves költségvetési beszámolóért 
 

A vezetés felelős az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolónak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, 
illetve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért 
és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé 
váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves költségvetési beszámoló elkészítése. 
 
A könyvvizsgáló felelőssége 
 

A mi felelősségünk az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. 
Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok meg-
követelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk 
végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. 
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves 
összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve 
az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításai kockázatai-
nak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az éves összevont 
(konszolidált) költségvetési beszámolónak az Önkormányzat (és intézményei) általi elkészítése és valós bemutatása szempont-
jából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körül-
mények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat (és intézményei) belső kontrolljának hatékonyságára vonat-
kozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének 
és a vezetés (a gazdálkodásért felelősök) által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves összevont (kon-
szolidált) költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.  
Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemé-
nyünk megadásához. 
 
Vélemény:  
 

A könyvvizsgálat során Budakalász Város Önkormányzata 2015. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját, 
annak részeit, és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását, az érvényes Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standar-
dokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az 
éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben, illetve az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készí-
tették el. 
Véleményünk szerint az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló Budakalász Város Önkormányzata 2015. évi 
költségvetése teljesítéséről, a 2015. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal 
végződő év gazdálkodásának eredményéről megbízható és valós képet ad. 
 
 
Kaposvár, 2016. május 25. 
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 
Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére 

az önkormányzat 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló 

rendelettervezet vizsgálatáról 

 

 

 

Elvégeztük Budakalász Város Önkormányzata (2011 Budakalász, Petőfi tér 1., törzsszám: 730963) 2015. évi 

költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadási) rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a teljesített bevéte-

lek főösszege 2.261.634 eFt, a kiadások főösszege 1 844 508 eFt. A zárszámadási rendelettervezet előterjesztése a 

Polgármester, jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A könyvvizsgálat feladata a rendelettervezet 

véleményezése. 

 

A vélemény kialakításához szükséges vizsgálatokat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, a zár-

számadási rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel végeztük. 

Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához. 

 

Könyvvizsgálói vélemény: 

Véleményünk szerint Budakalász Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet-

tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, rendeletalkotásra alkalmas. 

 

 

Kaposvár, 2016. május 25. 
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Budakalász Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási  

rendelettervezete vizsgálatáról, valamint a 2015. évi éves összevont (konszolidált) 

költségvetési beszámoló vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez 
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KIEGÉSZÍTŐ JELENTÉS 

 
Budakalász Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendelettervezete vizsgálatáról, 
valamint a 2015. évi éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló vizsgálatáról ké-

szült független könyvvizsgálói jelentéshez 
 

I. 
BEVEZETÉS 

 
Budakalász Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendelettervezetét és éves összevont 
(konszolidált) költségvetési beszámolóját az önkormányzat könyvvizsgálatára vonatkozó szerződé-
sünk, a nemzeti könyvvizsgálati standardok, valamint a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyaror-
szágon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok szerint hajtottuk végre és a beszámolóra vo-
natkozó véleményünket ennek alapján adtuk meg. 
Az ellenőrzés során a zárszámadási rendelettervezetet értékeltük, valamint az önkormányzat pénz-
ügyi helyzetét elemeztük. 
Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata során az Önkormányzat, 
a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló 
adatait összevontan tartalmazó, halmozódások nélküli konszolidált költségvetési beszámolót elle-
nőriztük.  
 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 37. § (3) bekezdése szerint az 
éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló részei: 

• konszolidált mérleg 
• konszolidált költségvetési jelentés 
• konszolidált eredménykimutatás 

 
A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy 

• a zárszámadási rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,  
• a zárszámadási rendelettervezet az önkormányzat költségvetése teljesítéséről megbízható és 

valós képet nyújt-e, 
• a pénzügyi helyzet hogyan alakult, 
• az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót képező mérleg a képviselő-

testület (a központi szervek, illetve más felhasználók) számára az önkormányzat és intéz-
ményei vagyoni helyzetéről, működéséről, gazdálkodásáról megbízható és valós képet 
nyújt-e, 

• az összevont (konszolidált) költségvetési jelentés, az eredménykimutatás az önkormányzat 
pénzügyi helyzetéről valós képet ad-e, 

• az éves konszolidált költségvetési beszámolót leltárral alátámasztották-e, 
• a számviteli politika és a számviteli alapelvek érvényesültek-e. 

 
A zárszámadási rendelettervezet és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló minő-
sítéséhez, a könyvvizsgálói vélemény megadásához: 

• vizsgáltuk az önkormányzatnak a 2015. évi beszámoló készítésére, a zárszámadási felada-
tok végzésére tett intézkedéseit, 

• vizsgáltuk a zárszámadási rendelettervezetet, 
• elemeztük a gazdálkodást, 
• felülvizsgáltuk az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények adatait összevon-

tan tartalmazó konszolidált mérleget, eredménykimutatást, költségvetési jelentést, 
• ellenőriztük a zárlati munkákat, azon belül kiemelten a leltározást és a leltárt,  
• felülvizsgáltuk az önkormányzat gazdálkodásának szabályozottságát, a pénzgazdálkodással 

összefüggő döntési, hatásköri rendszer működését. 
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A könyvvizsgálat feladatainak ellátásában a Polgármesteri Hivatallal a folyamatos és rendszeres 
munkakapcsolat megfelelő alapot biztosított.  
A független könyvvizsgálói jelentésben és a kiegészítő jelentésben a hangsúlyt a zárszámadási 
rendelettervezet, valamint a konszolidált éves költségvetési beszámoló(k) leltárral való alátámasz-
tottságának, a konszolidált mérleg, a konszolidált költségvetési jelentés, a konszolidált 
eredménykimutatás, adatainak megítélésére helyeztük.  
 
A könyvvizsgálat alapját képező, a vizsgálat során figyelembe vett fontosabb jogszabályok: 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, (Mötv.) 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (Áht.) 
- a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény, (Szt.) 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormány-

rendelet, (Ávr.) 
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 
- az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási 

rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Kormányrendelettel módosított 147/1992. (XI. 6.) Kor-
mányrendelet, 

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, 
- a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről szóló, valamint a 

könyvvizsgáló közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény, 
 
Mindezek alapján a rendelet-tervezettel, valamint az éves beszámolóval kapcsolatos könyvvizsgá-
lói véleményünket, minősítésünket a következőkben foglaljuk össze: 
 

II. 
A KÖNYVVIZSGÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 
A. A zárszámadási rendelettervezet felülvizsgálata 
1. A zárszámadási rendelettervezet jogszabályi megfelelősége, szerkezeti felépítése 
 
A zárszámadási rendelet szerkezetét, felépítését az Mötv, az Áht és az Ávr határozzák meg. 
Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonat-
kozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-
testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legké-
sőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.  
A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyúj-
tani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési be-
számolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 
A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a kö-
vetkező mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 
a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási 
terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni, 

• a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat fel-
használási tervét, 

• a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, 
• a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tar-

talmazó kimutatást, és 
•  a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év ter-

vezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámok-
tól történő esetleges eltérés indokait. 

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkezte-
tő ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, 
c) a vagyonkimutatást, és 
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötele-
zettségeket, a részesedések alakulását. 
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Az Ávr. 161. §-a kimondja, hogy a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás számszaki és szö-
veges részből áll. 
Az Ávr. 162. §-a előírja, hogy a képviselő-testület részére a zárszámadáshoz a közvetett támogatá-
sokat a 28. § szerinti részletezettséggel kell bemutatni: 

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének ösz-
szegét, 

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össze-
gét, 

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként, 
d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség 

összegét, és 
e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét. 

 
Az Mötv. 110 § (2) tartalmazza, hogy az önkormányzati törzsvagyont a többi vagyontárgytól elkü-
lönítve kell nyilvántartani. Az éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell ké-
szíteni. 
Az államháztartás számviteléről 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. §-a rendelkezik az önkor-
mányzat vagyonkimutatásáról, amely szerint: 
A helyi önkormányzatnak az Mötv.) 110. § (2) bekezdése szerinti, a zárszámadáshoz csatolt va-
gyonkimutatás - összhangban az Mötv. 106. § (2) bekezdésével - a helyi önkormányzat és az általa 
irányított költségvetési szerv tulajdonában álló – ide értve az őket megillető vagyoni értékű jogokat 
is - nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközöket 
és a pénzeszközöket mutatja be. 
A vagyonkimutatás a vagyont az 5. melléklet szerinti mérleg A), B) és C) mérlegfőcsoportján belül 
legalább a római számmal jelzett eszköz-, illetve forráscsoportonkénti - a tárgyi eszközök és a be-
fektetett pénzügyi eszközök mérlegcsoportok esetén az arab számmal jelzett tételek szerinti - tago-
lásban, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentősé-
gű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza. 
A vagyonkimutatás a mérlegben szereplő eszközökön kívül tartalmazza a "0"-ra leírt eszközök, a 
használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacso-
portban nyilvántartott eszközök, és az Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak 
és régészeti leletek állományát is. 
A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének 
és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyező-
ségét biztosítani kell. 
 
Az önkormányzat polgármestere a zárszámadási rendelettervezetet az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése szerint meghatározott határidő, 2016. május 31. előtt ter-
jesztette a képviselő-testület elé tárgyalásra. 
Budakalász Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadása a rendelet normaszövegéből, a szám-
szaki adatokat tartalmazó mellékletekből és a részletes szöveges indoklásból tevődik össze. 
A rendelettervezetet felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az az Áht. és az Ávr. által meghatározott 
szerkezetnek megfelel, a bevételek és kiadások eredeti előirányzat, módosított előirányzat és telje-
sítés bontásban a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben szerepelnek benne. Ezáltal az ada-
tok összehasonlíthatók, amelyből adódóan a következetesség, a folytonosság és az összemérés 
számviteli alapelvek érvényesülnek. 
A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás a költségvetési rendelettel, a zárszámadás mel-
lékleteivel, illetve az előterjesztésben szereplő adatokkal megegyezik. 
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2. Az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulása 
 
Az Önkormányzat gazdálkodása az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is eredményesnek, a pénz-
ügyi helyzete stabilnak minősíthető.  
A pénzügyi stabilitást a saját források (ezen belül kiemelten a helyi adók), a központi költségvetési 
támogatások, a 2014. évi maradvány igénybevétele, az Európai Uniós támogatások és a hatékony 
gazdálkodás biztosították. 
A költségvetés a Város üzemeltetését, az intézmények működését, a kötelező, az önként vállalt és 
az államigazgatási feladatok ellátását magas színvonalon biztosította, valamint 414.413 eFt összeg-
ben valósultak meg, illetve kezdődtek el beruházások és felújítások is. 
A költségvetés végrehajtásából adódóan keletkezett, a bevételek és kiadások különbségét jelentő 
maradvány 417.126 eFt, amely az előző évben 195.226 eFt volt. A maradványból a működési célú 
költségvetés maradványa 259.580 eFt, a felhalmozási célú költségvetés maradványa -116.791 eFt, 
a finanszírozási célú költségvetés maradványa 274.337 eFt. 
 
A 2015. évi költségvetés a saját bevételekből, az átengedett bevételekből, az átvett pénzeszközök-
ből, a központi költségvetés támogatásából, az előző évi maradványból és az Áht-n belüli megelő-
legezésekből finanszírozható volt. A költségvetés finanszírozásához külső forrást, 141.027 eFt 
hitelt terveztek, amelyből ténylegesen 71.027 eFt felvétele történt meg. Mivel az előző években 
végrehajtott adósságkonszolidáció miatt a város hosszú lejáratú adóssága lényegében megszűnt, a 
felvett hitel törlesztése pedig még nem kezdődött el, ezért a költségvetést 2015-ben csupán 2.371 
eFt összegben terhelte hitel és kölcsön törlesztés. 
 
Az 1.844.508 eFt tárgyévi kiadásokat a 2.261.634 eFt tárgyévi bevételek 417.126 eFt-tal meghalad-
ták, amely megegyezik a maradvány összegével. 
A tárgyévi bevételek pénzügyi teljesítése a 2.340.723 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 
2.261.634 eFt, amely 96,6 %-os teljesítést jelent. A bevételeken belül a működési célú bevételek 
teljesítése 1.667.164 eFt (103,0 %,) a felhalmozási célú bevételek teljesítése 304.278 eFt (100,0 
%), a finanszírozási bevételek teljesítése 290.192 eFt. 
 
Az önkormányzat költségvetésének finanszírozásában kiemelten fontos szerepet játszó, a helyi 
adókat is tartalmazó közhatalmi bevételek 720.500 eFt eredeti és 784.636 eFt módosított előirány-
zathoz viszonyított teljesítése 781.648 eFt volt, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,6 
%-os teljesítést jelent. 
A helyi adó bevételek a következők szerint alakultak: 
 

 
2014. évi 2015. évi Változás az 

előző évhez 
képest teljesítés 

Eredeti elői-
rányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Teljesítés %-

a 

Építményadó  73 539 84 000 94 440 94 440 100,00% +20 901 

Telekadó  67 062 72 000 72 000 71 160 98,80% +4 098 

Magánszemélyek kommu-
nális adója  

72 336 70 000 81 766 81 640 99,80% +9 304 

Iparűzési adó  420 071 455 000 488 456 488 456 100,00% +68 385 

Helyi adó összesen 633 008 681 000 736 662 735 696 99,90% +102 688 

 
A helyi adó bevételek az előző évi 633.008 eFt-hoz viszonyítva 735.696 eFt-ban teljesültek, amely 
102.688 eFt növekedést jelent. A helyi adó bevételek növekedése az önkormányzat pénzügyi hely-
zetét kedvezően érintette. 
 
A tárgyévi kiadások pénzügyi teljesítése a 2.340.723 eFt módosított előirányzathoz viszonyítva 
1.844.508 eFt (78,8 %). 
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A kiadások közül a működési költségvetési kiadások előirányzat felhasználása 1.405.233 eFt, a 
felhalmozási költségvetési kiadások előirányzat felhasználása 423.420 eFt, a finanszírozási kiadá-
sok előirányzat felhasználása 15.855 eFt. 
A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül a beruházások előirányzat felhasználása 151.414 
eFt-ot, a felújítási kiadások előirányzat felhasználása 262.999 eFt-ot tett ki. 
 
Az önkormányzat eladósodottságát kifejező, a kötelezettségek és az összes forrás arányaként kép-
zett mutató az előző évi 2,34 %-ról 2,60 %-ra változott, amely érték még kedvezőnek minősíthető 
és azt jelenti, hogy az önkormányzat eladósodottsága nem jelentős. 
 
3. Az önkormányzat vagyonkimutatásának felülvizsgálata 
 
Az önkormányzat vagyonkimutatását felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az a jogszabályi előírá-
soknak megfelel, valamint azon túl tartalmaz további, az önkormányzat összevont (konszolidált) 
mérlegéből származó adatokat is. 
A vagyonkimutatásban szereplő összegek megegyeznek a mérlegben lévő állományokkal. 
 
A vagyonkimutatás a vagyonelemeket forgalomképtelen törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon és üzleti vagyon bontásban tartalmazza. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-a szerint a helyi önkormányzat kizáró-
lagos tulajdonát képező nemzeti vagyonba tartoznak 

a) a helyi közutak és műtárgyaik, 
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló terek, parkok, 
c) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi kereskedelmi repülőtér, a hozzá tarto-

zó légiforgalmi távközlő, rádiónavigációs és fénytechnikai berendezésekkel és eszközök-
kel, továbbá a légiforgalmi irányító szolgálat elhelyezését szolgáló létesítményekkel 
együtt, valamint 

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló - külön törvény rendelkezése alapján részére át-
adott - vizek, közcélú vízi létesítmények, ide nem értve a vízi közműveket. 

 
A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi 

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, 
b) a helyi önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szer-

vei, továbbá a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költ-
ségvetési szerv elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épület-
rész, 

c) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy 
parkolási szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulaj-
donban lévő társasági részesedés 

 
A korlátozottan forgalomképes vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén 
annak fedezetéül nem szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkor-
mányzati társulás részére idegeníthető el. 
 
A vagyonkimutatás tartalmazza az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I: 11.) Kormányren-
delet 30. §-ában meghatározott 8.752.261 eFt önkormányzati vagyont, amelyből a Nemzeti va-
gyonba tartozó befektetett eszközök értéke 8.340.911 eFt, a Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszkö-
zök értéke „0” eFt, és a pénzeszközök értéke 411.350 eFt. Emellett a vagyonkimutatásban további 
fontos, az önkormányzat vagyoni helyzetét bemutató értékek is szerepelnek. 
A vagyonkimutatásban a mérlegben nem szereplő tételek közül 395.137 eFt a „0”-ra leírt eszközök 
értéke, 32.785 eFt a használatban levő kisértékű tárgyi eszközök bruttó értéke és 214.781 eFt a 01-
es számlacsoportban nyilvántartott, vagyonkezelésbe átadott eszközök nettó értéke. 
A felülvizsgálat során ellenőriztük a mérlegben lévő ingatlanok bruttó értékének és az ingatlan 
kataszterben lévő ingatlanok bruttó értékének az egyezőségét. A felülvizsgálat alapján megállapí-
tottuk, hogy az ingatlanok mérlegben lévő bruttó értéke 10.122.585 eFt, az ingatlankataszterben 
lévő ingatlanok bruttó értékével megegyezik. 
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B. Az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámoló felülvizsgálata 
1. A gazdálkodás rendszere, szabályozottsága 
 
A 2012-től bevezetett államháztartási szabályok előírják, hogy a költségvetési szervek elkülönített 
elemi költségvetés készítésére kötelesek, elkülönített könyvvezetést kell megvalósítaniuk és ennek 
megfelelően év végén elkülönített elemi költségvetési beszámolót kell készíteniük.  
A szabályozásnak megfelelően a város 2015. évi beszámolója 

• az Önkormányzat, 
• a Polgármesteri Hivatal, 
• a Kós Károly ÁMK, 
• a Budakalászi Bölcsőde, 
• a Kalászi Idősek Klubja, 
• a Nyitnikék Óvoda, 
• a Telepi Óvoda, 

elemi költségvetési beszámolóiból tevődik össze. 
 
A gazdálkodás rendszerét, szabályozottságát az Önkormányzatnál a helyszíni ellenőrzés során fe-
lülvizsgáltuk.  
A felülvizsgálat során ellenőriztük 

- a szabályozottságot, 
- a kötelezettségvállalást, utalványozást, pénzügyi ellenjegyzést, érvényesítést és a szakmai 

teljesítésigazolást, 
- a bizonylati rend és okmányfegyelem érvényesülését, 
- a könyvelés megbízhatóságát. 

 
Az Önkormányzat törzskönyvi kivonattal, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat felügyelete 
alá tartozó intézmények a feladataikat és az ellátandó tevékenységeiket meghatározó alapító okirat-
tal rendelkeznek. 
Az Önkormányzat az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben meg-
határozott számviteli politikát elkészítette. A számviteli politika mellett elkészítették továbbá 

- a leltározási és leltárkészítési szabályzatot,  
- az eszközök és források értékelési szabályzatát, 
- a számlarendet, 
- a pénzkezelési szabályzatot,  
- az önköltség-számítási szabályzatot, 
- az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló szabályzatot. 

 
A szabályzatok hatálya kiterjedt az önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, az intézményekre 
és a nemzetiségi önkormányzatokra. 
A szabályzatok karbantartását a jogszabályi és szervezeti változásoknak megfelelően 2015-ben 
elvégezték. 
 
Az Önkormányzat pénzgazdálkodását, a bizonylati rendet és okmányfegyelmet a pénzmozgások-
hoz kapcsolódó bizonylatok szúrópróbaszerű felülvizsgálatával ellenőriztük. A vizsgálat alapján 
megállapítottuk, hogy a teljesített bevételek és kiadások elszámolására az Áht-ben és az Ávr-ben 
meghatározott, a főkönyvi könyvelést is végző „SALDO Creator Budget” számítógépes program-
mal előállított utalványrendeletet alkalmazták, amely szükséges tartalmi és formai követelmények-
nek megfelelt. 
A kötelezettségvállalás, az érvényesítés, az utalványozás és pénzügyi ellenjegyzés során az Áht-
ben és az Ávr-ben előírt tartalmi és formai követelményeket betartották. 
 
A pénztárba befizetett bevételeket és a teljesített kiadásokat bizonylatokkal alátámasztották, a pénz-
tári befizetésekhez a zárt rendszert képező, a főkönyvi könyvelést is ellátó „SALDO” számítógépes 
programmal előállított bevételi pénztárbizonylatot, a kifizetésekhez a kiadási pénztárbizonylatokat 
alkalmaztak, valamint az utalványrendeletet is elkészítették. 
A szakmai teljesítésigazolás az alapbizonylatokon megtörténtek. 



 

-  10  - 

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás szabályozottsága a vonatkozó jogszabályi elő-
írásoknak megfelelt. 
A belső ellenőrzés a függetlenített belső ellenőrzéssel, a munkafolyamatba épített ellenőrzéssel és a 
vezetői ellenőrzéssel működött. 
 
2. Az éves zárlati munkák vizsgálata 
 
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, 22. § (1) bekezdés szerint 
az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt 
kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben sze-
replő eszközöket és forrásokat. 
A leltározás végrehajtását az Szt. 69. §-a szerint kell végrehajtani azzal, hogy 

a) a koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközöket a működtető, vagyonkezelő által elkészí-
tett és hitelesített leltárral kell alátámasztani, és 

b) a használt, de a mérlegben értékkel nem szereplő immateriális javakat, tárgyi eszközöket, 
készleteket a leltározási és leltárkészítési szabályzatban meghatározott módon kell leltározni. 

 
A Szt. 69. § (2)-(6) bekezdése szerint 
(2) A leltározási kötelezettség teljesítése keretében a gazdálkodó szervezetnek a főkönyvi könyve-
lés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést az év mérlegfordulónapjára vonatko-
zóan el kell végeznie. 
(3) Ha a gazdálkodó szervezet a számviteli alapelveknek megfelelő folyamatos mennyiségi nyil-
vántartást vezet, a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását megelőzően - leltá-
rozással köteles meggyőződni, és azt az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási sza-
bályzatában meghatározott időszakonként, de legalább háromévente mennyiségi felvétellel, illetve 
minden üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan a csak értékben kimutatott eszközöknél és 
kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben, va-
gyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, 
továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie. 
(4) Ha a gazdálkodó szervezet a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást nem 
vezet, vagy e nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságá-
ról - a leltár összeállítását megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és az üzleti év 
mérlegfordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel, illetve a csak értékben kimuta-
tott eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfo-
lió-kezelésben, vagyonkezelésben lévő értékpapíroknál és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó 
- eszközöknél, továbbá a dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie. 
(5) A gazdálkodó szervezet - a (3)-(4) bekezdéstől eltérően - az üzleti év mérlegfordulónapját meg-
előző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti mennyiségi felvétellel árukész-
letei nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A mennyiségi felvé-
tel alapján szükségessé váló módosításokat az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozóan kell 
elszámolni. 
(6) A gazdálkodó szervezet nem alkalmazhatja az (5) bekezdésben foglaltakat, ha árukészleteiről 
sem mennyiségi, sem értékbeni nyilvántartást nem vezet. 
 
Az önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények a Kormányrendelet és a leltározási és 
leltárkészítési szabályzatnak megfelelően a 2015. évi leltározást egyeztetéssel végezte el. A mérleg 
alátámasztására a leltárt összeállították, ezáltal a számviteli alapelvek közül a valódiság számviteli 
alapelv érvényesült. A leltározás dokumentumai rendelkezésre álltak. 
 
A mérlegkészítés időszakában  az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányren-
delet, 17 §-a szerint az immateriális javak, tárgyi eszközök után a terv szerinti értékcsökkenést 
elszámolták.  
Az értékcsökkenésre a 17.§ (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel az Szt. 52. § (1), (2) és (5)-(7) 
bekezdését alkalmazták. 
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A kisértékű immateriális javak bekerülési értékét a beszerzést, a kisértékű tárgyi eszközök bekerü-
lési értékét az üzembe helyezést, használatba vételt követően, terv szerinti értékcsökkenésként egy 
összegben elszámolták, 
Az immateriális javak esetén  

a) vagyoni értékű jogoknál 16%, 
b)   a szellemi termékeknél 33% leírási kulccsal számoltak. 

A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint számolták el.  
A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv 
szerinti értékcsökkenése megállapítása során maradványértéket nem határoztak meg. 
A teljesen „0”-ra leírt eszközök, a beruházások, a földterületek, a telkek, a képzőművészeti alkotá-
sok bruttó értéke után az előírásoknak megfelelően terv szerinti értékcsökkenési leírást nem állapí-
tottak meg.  
A helyi adó leltározása a számítógépes zárási összesítő alapján történt, a helyi adó hátralékok érté-
kelésére a csoportos egyszerűsített értékelést alkalmazták. 
 
3. Az összevont (konszolidált) mérleg felülvizsgálata 
 
Az önkormányzati szintű összevont (konszolidált) mérlegben (továbbiakban: mérleg) az immateriá-
lis javak, a tárgyi eszközök nettó értékben, a befektetett pénzügyi eszközök, a követelések, a pénz-
eszközök, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, a saját tőke, a kötelezettségek, valamint a 
passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értékben szerepelnek. 
 

A mérleg eszköz oldalán a 16.252 eFt immateriális javak állományából 15.396 eFt-ot az önkor-
mányzat mérlege és 856 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmaz. Az immateriális javakat az 
5.036 eFt vagyoni értékű jogok és a 11.216 eFt szellemi termékek teszik ki. Az önkormányzat mér-
legében a 4.295 eFt vagyoni értékű jogokat felülvizsgáltuk, amelynek alapján megállapítottuk, 
hogy a vagyoni értékű jogok közül több, az ingatlanokhoz kapcsolódó gáz, földkábel csatlakozás, 
közműfejlesztés, amelyeket a számviteli szabályok szerint az ingatlanok értékében kellett volna 
szerepeltetni. Az önkormányzat mérlegében a 11.101 eFt szellemi termékeket felülvizsgálva meg-
állapítottuk, hogy a szellemi termékek közül néhány beruházáshoz kapcsolódó terv értéke is szere-
pel az állományban, amelyek a beruházás bekerülési értékét képezik. Az előbbi hibák a jelentős 
összegű hiba értékét nem lépik túl, ezért a beszámolóról alkotott véleményünket nem befolyásolják. 
A teljesen „0”-ra leírt immateriális javak bruttó értéke 259.763 eFt, az összes 294.686 eFt bruttó 
érték 88,1 %-a. Az elhasználódási szint 94,5 %, az előző évben 54,3 % volt. 
 
A 8.092.008 eFt tárgyi eszközöket a 8.016.499 eFt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű 
jogok, a 46.165 eFt a gépek, berendezések, felszerelések, járművek, a 29.344 eFt beruházások, 
felújítások képezik. 
 
A tárgyi eszközök állományából 8.076.692 eFt az Önkormányzat mérlegében és 15.316 eFt az 
intézmények mérlegében szerepel. 
 
Az ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok állományát az önkormányzat mérlege tar-
talmazza. Az ingatlanokat a 798.383 eFt földterületek, 2.633.758 eFt telkek, 1.769.578 eFt épületek 
és 2.814.780 eFt építmények állománya képezi. 
A teljesen „0”-ra leírt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1.201 eFt, az 
összes bruttó érték 10.122.585 eFt. Az elhasználódási szint 20,8 %, az előző évben 19,5 % volt. 
 

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek 46.165 eFt állományából az önkormányzat mér-
legében 32.143 eFt, az intézmények mérlegében 14.022 eFt található. Az önkormányzat mérlegé-
ben a 32.143 eFt állományt az informatikai eszközök 734 eFt állománya, az egyéb gépek, berende-
zések 19.276 eFt állománya, a képzőművészeti alkotások 2.196 eFt állománya és a járművek 9.937 
eFt állománya teszi ki. 
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A teljesen „0”-ra leírt gépek, berendezések, felszerelések, járművek bruttó értéke 96.312 eFt, az 
összes 225.503 eFt bruttó érték 42,7 %-a. Az elhasználódási szint 79,5 %, az előző évben 71,5 % 
volt. 
 

A beruházások, felújítások állományából 28.051 eFt az Önkormányzat mérlegében és 1.293 eFt 
az intézmények mérlegében szerepel. 
A beruházások, felújítások az Önkormányzat mérlegében lévő 28.051 eFt állománya az előző évi 
állományhoz viszonyítva a következőkből tevődik össze: 

eFt-ban 
Beruházás, felújítás megnevezése 2014. év 2015. év Változás 

Telepi óvoda kertfelújítás 7.311 - - 7.311 

Bethlen-Martinovics u. beruházás 31.000 - - 31.000 

Közvilágítás beruházás, lámpaoszlopok, lámpák 2.560 3.793 + 1.233 

Klenity u. villamos hálózat korszerűsítés - 6.608 + 6.608 

Karácsonyi díszkivilágítás 438 - - 438 

Erdőhát utca felújítási terve - 2.750 + 2.750 

Kinizsi u. felújítás - 14.900 + 14.900 

Összesen 41.309 28.051 - 13.258 

 
A 232.651 eFt befektetett pénzügyi eszközöket az Önkormányzat mérlege tartalmazza. A befekte-
tett pénzügyi eszközöket a 232.051 eFt a tartós részesedések, a 600 eFt tartós hitelviszonyt meg-
testesítő értékpapírok teszik ki. 
A tartós részesedésekből a vagyoni, tulajdoni részesedések a következők: 
 

M e g n e v e z é s  
Mérlegben lévő állomány 

(eFt) 
Kaláz Kft. 189.050 
Budakalászi Közmű-üzemeltető Kft. - 
DMRV Zrt. 11 
Összesen: 189.061 

 
A vagyoni, tulajdoni részesedéseket felülvizsgálva megállapítottuk, hogy az értékelést a társasá-
gok 2014. évi beszámolója alapján a saját tőke és a jegyzett tőke aránya szerint elvégezték. A saját 
tőke a Budakalászi Közmű-üzemeltető Kft-nél negatív volt, ezért a jegyzett tőkének megfelelő 
értékvesztést számoltak el, amelyből adódóan a mérlegben lévő állománya „0” eFt. 
 
A Kaláz Kft-nek a saját tőke és jegyzett tőke aránya alapján a 288.590 eFt vagyoni részesedés után 
összesen 99.540 eFt értékvesztést elszámolva a mérlegben lévő állomány 189.050 eFt. 
A DMRV Zrt. részvényeket 2015 év közben vásárolta az Önkormányzat, ezért értékvesztést nem 
kellett elszámolni. Az értékvesztéseket felülvizsgálva észrevételt nem teszünk, azokat elfogadjuk. 
 
A tartós részesedésekből a részvények a következőkből tevődnek össze: 
 

Megnevezés 
Mérlegben lévő állomány 

(eFt) 
Masped Zrt. 1.610 

MOL Zrt. 2.670 

ELMÜ Zrt. 21.710 

TIGÁZ Zrt. 17.000 

Összesen: 42.990 

 
A részvények értékelését a részvénytársaságok 2014. évi beszámolója alapján elvégezték, érték-
vesztést nem kellett elszámolni. Az értékelést felülvizsgálva észrevételt nem teszünk. 
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A tartós hitelviszonyt megtestesítő 600 eFt értékpapírokat a vásárolt államkötvények képezik, 
amelyek az államkötvények névértékének felelnek meg. 
 
A mérleg készleteket nem tartalmaz, mivel a vásárolt készleteket a beszerzéskor költségként el-
számolták. 
 
A pénzeszközök 411.350 eFt állományából 1.907 eFt a pénztárak állománya, 409.443 eFt a forint 
számlák állománya. A pénztárak mérlegsor állománya az év végi időszaki pénztárjelentés záró 
pénzkészletével megegyezik. A pénzeszközök állományából 406.047 eFt az Önkormányzat mérle-
gében és 5.303 eFt az intézmények mérlegében található. 
 
Az Önkormányzat mérlegében a forint számlák 405.587 eFt állományát a következő bankszámlák 
egyenlege teszi ki: 
 

M e g n e v e z é s  Mérlegben lévő állomány (eFt) 
Költségvetési elszámolási számla 1.000 
Értékpapír számla 238 
Eljárási illeték számla 172 
Látra szóló betét számla 295.858 
OEP finanszírozási számla 1.704 
Állami támogatás számla 5.304 
Közfoglalkoztatottak finanszírozása számla 8.150 
TÖMK Közműfejlesztési számla 1.303 
Tám pr elsz szla otthoni gond 5 
Szociális bérlakás számla 22.160 
Preko-brdo közműfejlesztési számla 44.545 
Preko-brdo területrendezési számla 6.948 
Munkabér számla 59 
Munkáltatói kölcsön számla 5.926 
Vizi közmű számla 1.977 
Gépjárműadó 1.819 
Idegen bevételek elszámolási számla 1.574 
Ingatlan letét számla 6.845 
Összesen: 405.587 

 
A követelések 254.337 eFt állományából 177.742 eFt a költségvetési évben esedékes követelések 
állománya, 59.419 eFt a költségvetési évet követően esedékes követelések állománya, 17.176 eFt a 
követelés jellegű sajátos elszámolások állománya. 
A követelések állományából 239.318 eFt-ot az Önkormányzat mérlege és 15.019 eFt-ot az intéz-
mények mérlege tartalmaz. 
A költségvetési évben esedékes 177.742 eFt követelésekből 167.290 eFt az Önkormányzat mérle-
gében és 10.452 eFt az intézmények mérlegében található. 
A költségvetési évet követően esedékes 59.419 eFt követelésekből az Önkormányzat mérlegében 
55.207 eFt, az intézmények mérlegében 4.212 eFt szerepel. 
A követelések túlfizetését a mérleg forrás oldalán a kötelezettségek között mutatták ki. A követelé-
sek értékelésekor az értékvesztést megállapították és elszámolták. 
 
A költségvetési évben esedékes követelésekből 65.405 eFt a helyi adóból és gépjárműadóból 
származó követelés, hátralék. 
A helyi adó és a gépjárműadó értékelésére a csoportos, egyszerűsített értékelési eljárást alkalmaz-
ták. Az értékelésre és az értékvesztés elszámolására az adó zárási összesítője alapján került sor az 
alábbiak szerint: 
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eFt-ban 

Megnevezés Bruttó hátralék 
Elszámolt érték-

vesztés 
Nettó hátralék 

építményadó 995 74 921 

telekadó 290 0 290 

magánszemélyek kommunális adója 12 573 4 999 7 574 

helyi iparűzési adó 76 297 37 468 38 829 

gépjárműadó 27 813 16 443 11 370 

pótlék 25 860 19 483 6 377 

bírság és végrehajtási ktsg. 116 99 17 

talajterhelési díj 638 611 27 

összesen 144 582 79 177 65 405 

 
Az összes bruttó 144.582 eFt helyi adó és gépjárműadó hátralékból az egyszerűsített csoportos 
értékvesztés elszámolással összesen 79.177 eFt értékvesztést számoltak el, ezáltal a mérlegben 
kimutatott nettó adóhátralék 65.405 eFt.  
Az értékvesztés elszámolása az óvatosság számviteli alapelv miatt szükséges, ez azonban nem je-
lenti a tartozások elengedését.  
 
A bruttó helyi adó és a gépjárműadó hátralék az előző évhez képest a következők szerint változott: 

ezer Ft-ban 
Megnevezés 2014. évi hátralék 2015. évi hátralék Változás 

építményadó 4 055   995 -3 060 

telekadó 8 408   290 -8 118 

magánszemélyek kommunális adója 13 569   12 573 -996 

helyi iparűzési adó 70 873   76 297 5 424 

gépjárműadó 31 729   27 813 -3 916 

pótlék 37 275   25 860 -11 415 

bírság és végrehajtási költség 530   116 -414 

talajterhelési díj 355   638 283 

államigazgatási illeték 10    -10 

összesen 166 804   144 582 -22 222 

 
Kedvezőnek minősíthető és az adózási fegyelem javulását, valamint a behajtás hatékonyságának 
növekedését mutatja, hogy a bruttó adóhátralék az előző évhez képest jelentősen, 22.222 eFt-tal 
csökkent. 
 
A 17.176 eFt követelés jellegű sajátos elszámolásokból 16.821 eFt-ot az Önkormányzat mérlege 
és 355 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmaz. 
 
Az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások állománya 2.304 eFt, amely a 2015. évben kifizetett 
következő évi illetményt jelenti. 
 
Aktív időbeli elhatárolásokat a mérleg nem tartalmaz. 
 
A mérleg forrás oldalán a 8.590.280 eFt saját tőkét a 8.521.398 eFt nemzeti vagyon induláskori 
értéke és változásai, a -16.895 eFt felhalmozott eredmény és a 85.777 eFt mérleg szerinti eredmény 
(nyereség) képezik. 
 
A 234.003 eFt kötelezettségekből 44.067 eFt a költségvetési évben esedékes kötelezettségek állo-
mánya, 97.894 eFt a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek állománya és 92.042 eFt 
a kötelezettségjellegű sajátos elszámolások állománya. A kötelezettségekből 224.963 eFt-ot az 
Önkormányzat mérlege, 9.040 eFt-ot az intézmények mérlege tartalmaz. 
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A költségvetési évben esedékes kötelezettségekből 35.218 eFt az Önkormányzat mérlegében és 
8.849 eFt az intézmények mérlegében szerepel. Az Önkormányzat mérlegében a 35.218 eFt kötele-
zettséget a szállítási kötelezettségek jelentik. 
A költségvetési évet követően esedékes kötelezettségeket az Önkormányzat mérlege 97.703 eFt 
összegben, az intézmények mérlege 191 eFt összegben tartalmazza. 
Az Önkormányzat mérlegében a 97.703 eFt kötelezettséget a 13.114 eFt szállítói kötelezettség, a 
68.656 eFt hosszú lejáratú beruházási hitelek és a 15.933 eFt állami támogatás előlege képezi. 
 
A passzív időbeli elhatárolások 184.619 eFt állományából az Önkormányzat mérlegében 177.522 
eFt, az intézmények mérlegében 7.097 eFt szerepel. 
A passzív időbeli elhatárolások 177.522 eFt állományát az Önkormányzat mérlegében az 1.977 
eFt költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása és a 175.545 eFt halasztott bevételek időbeli elhatá-
rolása jelenti. 
Az 1.977 eFt költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolást a decemberi illetmény járuléka 
teszi ki, a 175.545 eFt halasztott bevételt a Bölcsőde építést érintő 147.205 eFt elhatárolás és a 
KEOP homlokzat-felújítási pályázatot érintő 28.340 eFt elhatárolás képezi. 
 
A mérleg felülvizsgálata során jelentős összegű hibát és auditálási eltérést nem állapítottunk meg. 
A mérleg felülvizsgált főösszege 9.008.902 eFt. 
 
4. A konszolidált költségvetési jelentés felülvizsgálata 
 
A konszolidált költségvetési jelentés a konszolidált kiadásokat, bevételeket, finanszírozási kiadáso-
kat és finanszírozási bevételeket tartalmazza rovatonként, tételként konszolidálás előtti összeg, 
konszolidálás és konszolidált összeg összetételben. (3. sz. melléklet) 
A konszolidálás mind a kiadásoknál, mind a bevételeknél az Önkormányzat részéről az önkor-
mányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére nyújtott 724.069 eFt támogatást jelenti. 
A költségvetési jelentésben a teljesített konszolidált költségvetési kiadások összege 1.828.653 eFt, 
a teljesített konszolidált költségvetési bevételek összege 1.971.442 eFt, a teljesített konszolidált 
finanszírozási kiadások összege 15.855 eFt, a konszolidált finanszírozási bevételek összege 
290.192 eFt.  
 
5. A konszolidált eredménykimutatás felülvizsgálata 
 
A konszolidált eredménykimutatás külön oszlopban tartalmazza a konszolidálás előtti összevont 
adatokat, a konszolidálás összegét és a konszolidált adatokat a 2. sz. melléklet szerint. 
A konszolidált eredménykimutatásban a 1.391 eFt tevékenység eredménye a 1.753..816 eFt bevéte-
lek és az1.752.425 eFt költségek, ráfordítások különbségéből adódik. A tevékenység eredményét 
32.089 eFt-tal csökkenti a pénzügyi műveletek eredménye, amelyből adódóan a szokásos eredmény 
-30.698 eFt. A rendkívüli eredmény 116.475 eFt, amelyet a szokásos eredményhez hozzáadva a 
mérleg szerinti eredmény 85.777 eFt (nyereség). 
 
6. Összegzés 
 
Összegezve, az elvégzett könyvvizsgálatunk alapján Budakalász Város Önkormányzata zárszám-
adási rendelettervezetét és az éves összevont (konszolidált) költségvetési beszámolót a Képviselő-
testület által történő tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak tartjuk. 
 
Kaposvár, 2016. május 25. 
 
 

Szita és Társai 
Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. 
MKVK nyilvántartási szám: 001619 

Szita László 
kamarai tag könyvvizsgáló 

MKVK tagsági szám: 001504 
Költségvetési minősítés száma: KM 000780 
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1. sz. melléklet 

Kimutatás 
a konszolidált mérlegről 

2015. év 
ezer Ft 

ESZKÖZÖK Beszámoló 
záró adatai 

Auditálási 
eltérések 

Auditált 
beszámoló 
záró adatai 

FORRÁSOK Beszámoló 
záró adatai 

Auditálási 
eltérések 

Auditált 
beszámoló 
záró adatai 

I. Immateriális javak 16 252    16 252   
I-III. Nemzeti vagyon és egyéb 
eszközök induláskori értéke és 
változásai 

8 521 398    8 521 398   

II. Tárgyi eszközök 8 092 008    8 092 008   IV. Felhalmozott eredmény -16 895    -16 895   

III. Befektetett pénzügyi eszkö-
zök 

232 651    232 651   
V. Eszközök értékhelyesbítésé-
nek forrása 

0    0   

IV. Koncesszióba, vagyonkeze-
lésbe adott eszközök 

0    0   VI. Mérleg szerinti eredmény 85 777    85 777   

A) Nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök 8 340 911    8 340 911   G) Saját tőke 8 590 280    8 590 280   

I. Készletek 0    0   
I. Költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek 

44 067    44 067   

II. Értékpapírok 0    0   
II. Költségvetési évet követően 
esedékes kötelezettségek 

97 894    97 894   

B) Nemzeti vagyonba tartozó 
forgóeszközök 

0    0   
III. Kötelezettség jellegű sajátos 
elszámolások 

92 042    92 042   

I. Hosszú lejáratú betétek 0    0   H) Kötelezettségek 234 003    234 003   

II. Pénztárak, csekkek, betét-
könyvek 

1 907    1 907   
I)Egyéb sajátos forrásoldali 
elszámolások 0    0   

III. Forintszámlák, devizaszám-
lák 

409 443    409 443   
J) Kincstári számlavezetéssel 
kapcsolatos elszámolások 0    0   

IV. Idegen pénzeszközök 0    0   K) Passzív időbeli elhatárolások 184 619    184 619   

C) Pénzeszközök 411 350    411 350       

I. Költségvetési évben esedékes 
követelések 

177 742    177 742       

II. Költségvetési évet követően 
esedékes követelések 

59 419    59 419       

III. Követelés jellegű sajátos 
elszámolások 

17 176    17 176       

D) Követelések 254 337    254 337       

E) Egyéb sajátos eszközoldali 
elszámolások 

2 304    2 304       

F) Aktív időbeli elhatárolások 0    0       

Eszközök összesen: 9 008 902    9 008 902   Források összesen 9 008 902    9 008 902   
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2.sz. melléklet 

Kimutatás 
a konszolidált eredménykimutatásról 

2015. év 
ezer Ft 

Megnevezés Beszámoló záró adatai Auditálási eltérések 
Auditált beszámoló záró 

adatai 

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 769 928    769 928   

02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléle-
tű bevételei 

78 834    78 834   

03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 155 335    155 335   

I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03) 1 004 097    1 004 097   

04. Saját termelésű készletek állományváltozása 0    0   

05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0    0   

II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05) 0    0   

06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevé-
telei 

510 407    510 407   

07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 94 554    94 554   

08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 144 758    144 758   

III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08) 749 719    749 719   

09. Anyagköltség 52 066    52 066   

10. Igénybe vett szolgáltatások értéke 364 075    364 075   

11. Eladott áruk beszerzési értéke 0    0   

12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 30 075    30 075   

IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12) 446 216    446 216   

13. Bérköltség 443 896    443 896   

14. Személyi jellegű egyéb kifizetések 96 908    96 908   

15. Bérjárulékok 145 751    145 751   

V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) 686 555    686 555   

VI. Értékcsökkenési leírás 204 052    204 052   

VII. Egyéb ráfordítások 415 602    415 602   

A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.) 1 391    1 391   

16. Kapott (járó) osztalék és részesedés 3 901    3 901   

17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű 
bevételek 

7 569    7 569   

18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei 0    0   

- ebből: árfolyamnyereség 0    0   

VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 
(16+17+18) 

11 470    11 470   

19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 103    103   

20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 43 437    43 437   

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 19    19   

- ebből: árfolyamveszteség 0    0   

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21) 43 559    43 559   

B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) -32 089    -32 089   

C) Szokásos eredmény (±A±B) -30 698    -30 698   

22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 123 752    123 752   

23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek 2 629    2 629   

X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23) 126 381    126 381   

XI. Rendkívüli ráfordítások 9 906    9 906   

D) Rendkívüli eredmény (X-XI) 116 475    116 475   

E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D 85 777    85 777   
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3.sz. melléklet 

Kimutatás 
a konszolidált költségvetési jelentésről 

2015. év 
 

Megnevezés 
Beszámoló záró 

adatai 
Auditálási eltérések 

Auditált beszámoló 
záró adatai 

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 513 771    513 771   

Külső személyi juttatások 63 300    63 300   

Személyi juttatások összesen 577 071    577 071   

Munkaadót terhelo járulékok és szociális hozzájárulási adó   156 252    156 252   

Készletbeszerzés 47 957    47 957   

Kommunikációs szolgáltatások 17 571    17 571   

Szolgáltatási kiadások 357 672    357 672   

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2 765    2 765   

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 135 513    135 513   

Dologi kiadások 561 478    561 478   

Ellátottak pénzbeli juttatásai 14 110    14 110   

Egyéb működési célú kiadások 99 422    99 422   

Beruházások 151 414    151 414   

Felújítások 262 999    262 999   

Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 907    5 907   

Költségvetési kiadások 1 828 653    1 828 653   

Önkormányzatok működési támogatásai 480 239    480 239   

Működési célú támogatások áht-n belülről 541 914    541 914   

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 62 421    62 421   

Jövedelemadók 0    0   

Termékek és szolgáltatások adói 525 435    525 435   

Közhatalmi bevételek 781 648    781 648   

Működési bevételek 343 146    343 146   

Felhalmozási bevételek 73 832    73 832   

Működési célú átvett pénzeszközök 456    456   

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 168 025    168 025   

Költségvetési bevételek 1 971 442    1 971 442   

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre 2 371    2 371   

Belföldi értékpapírok kiadásai 0    0   

Belföldi finanszírozás kiadásai 15 855    15 855   

Külföldi finanszírozás kiadásai 0    0   

Finanszírozási kiadások 15 855    15 855   

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0    0   

Belföldi értékpapírok bevételei 0    0   

Maradvány igénybevétele 203 232    203 232   

Belföldi finanszírozás bevételei 290 192    290 192   

Külföldi finanszírozás bevételei 0    0   

Finanszírozási bevételek 290 192    290 192   
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i]l.tvc!zállaDrháltar,láss/i]vileléúlszóló,l/20l] (1, 1l,)Kor]t rcideler]ren l'og]ahakka]ijss7hangban lönanÓ.lkÓSzitéSéón
ós \a]ós bcmulaÉsáé.t. lalamint az o1)ü belsü lonlro Loléí, .r]cL}.k.l a V.7dós Szüksagcsnck ta ahhol, hog} Lchelö!é
Yálion / akí csalásbó1, ikil hibábóL eLedij Len).ges 1]]bás óllílásoklól nrcnlcs ú\cs kij]tség!clési bc5/ámo],l rllÉ(,nérP

Á könr!vizsBáló fclelő$é8e

A mi 1'clclóssógünk a7 éves ósszevonl (koi5zo]kli]1) ].ii lsés\ctéli be\/ánlnó Vé]e é )-ezése kó!)!\]zseálaiunk llapián.
Kön)!vi^8álitunkst i mag)ar NeD/eti Kó|)!yizsgaiL.li Sland lokka] ó§zhangbor h{]lolLuk !ég.e. l./ek a st.ndardok !r.g
kórct.lik, hogt nreglile]ii k.2 ctiksi kö\ctelnrénycktik vaai]i 1|og) D l.ön]Vv]zsgálalol ú8} lcl\ezük meg é5 lrajlsuk
va8re, hogr ke]]ó bizo!}o§áeot szcre/7iin[ .í(j], hog]- e2 é\cs köhsúev.tósi bcszánroli) n]cnlerc u ]ét)eg.§ hih^r il ifi$kiól
A kö!y!!]Zssá]al agában tbeldlla o])arr e]iá,ísok !élrelu liisí, tmcL)cL ca],a köt)!\i/sgáLal bi^rn)ilékol sz.rczliiz úlcs
ösze!on1([o s7olidáh) kö]tsée\ctési beslírDLóban sZ.rcpló üssle_9chn é! ].irléléle]ek.ól, A k]víLaszlon .ljárások. b9LcéíLle
M éves ó§s7elrn (konszolidá]L) killl\égvüisi bcszánro]ó llar elalá!ból akí' ] b]iboL ücdó ]énlcacs hibás állilásai kocl,á/arai-

Iak lil lélóSét is, a kiin),V!ilsgtiLó m.giiúLésúlii liiggnck 
^ 

].ofIi1lloI i]).t 1i]Dérésckol | [iir]}\\j/\!, ij i7.1v.s ö§§7.1.nt

1ko!SZoljdii]t) ].iJLlsé!!elési bcszálnolóiú M ()n],onnii)2al (és inL!lnén)e ] i la] e trieszilósc éS \dLÓ5 bcnul{tása Ven'poiG
jából íeleváns belsö konllolLl aZéll nlén.gJ]i. húg) o]).r Iiir]J\! /\g:i]t'ti .ljúiikat lctrczzet rncg. ame]}eI a2 adofi körijl
mén!ek közóft lrcellle]óck, de n.m dzal1. rog! U () rktín.n)z.t iús tló/irúr}ei] bcL\ó konüol]jitlk halalonysilgn.x loneG
kozóan Vé eméürl nNnd.]on. 

^ 
liilryv\i/sgii]r1 nr.eab ] loBlu il n)\ibbi i1 rLklLnr.zoll sziinr!]Lc]] no] 1jlrl 

'.gtildÖsúeÓick
és a \e/elés (r gazdállrodúsén ]!.]ösijk) ii]lal [é51](clL \/i l\itc i bc.s]ú5.k ússZc ilcgé]ek. !a]am nl az ú\es d§/c\o 1([on-
szolidáll) kóhSée!ciasi bcsli]]]oLó ftingó prcZcrLálú5á lr[ éíók.]új!l is
Nlegg)ózódasünk. lrogy ! nrcgszcrzdl kónrv!i/sgá]álj bizot) jlú[ cLcgc|dij é\ nÉgleL.ló a]dpot !)úil ! kii]r}!vj^gálói !al.!ré-

A könlwir\ladk yflílt Bunokn!ú!?, yólos Önkarwí]1) -"ulLl 201 5. l!li lres össze,oú lko^1.1irlál) köl^é8leléli b.szIihtolóiil,
anhak Ésl.il, és íaekit, ú.ok könweléii 8 hi?.olJlníi alúníhar lsú|, l. ,j/úl!6 tl q| ar Neniái ]<óhlrlizsllíIúi slu dtrr,

ílokba íogl.tll.|k !z.lhl! íclüllizs?líItll^, és lhíek ahpiín elqlhlő [s mc{felalő bizonlostEot szeruzíiink uüljl hog.| fux

é|es kö!l\ég|.\ési heszdmo!ól a s?.íírlrilelúl szóló 2000. !|i C. íinúnlb.n, ilteív aí ÚllalahÓlonós !zánri|.|éíől szóló
4/2l) 13. (l_ l 1 ) K,ML ftulelelblh, ,alaftüú u. q!éb jql.ahdl)Jokbaí loglaftak ts ú ÓLdldnos szórl|ifuIi elrlk s?.!lÚll készÍ,

knl^ rl.
/!tehé\,únk szeinl az ér.s összlwnl (Aons?,nlilált) köIlséEleíési bls?,ünau Bulakdldsz 

'1hos 
0n1<0íh.ih!zdía 2aI5. é|i

köhsé?elése l!!j!shaéíől, o 2015. íl.clnbc| 3l,é, íenn.í l |lg.l.hi, ?éhziigli he|?,eíétlíl, fulahikí lz ezel ilőPonllol
|é8ző.lő í| gazíukodbnnok e..ln[tt!érőlftegbílhll.i él |llós képeí u.l.
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FÜGGETLEN KÓNYVVIZSGÁLÓI JELENTES
BUdakálász váro§ Önkor ány7atn KépYi§eló{e§tülct€ ré§zére

az önkormányzat 2015. é\ i költ§égvelé§€ Yégreh.ijtásáról szóló

Elvégezlük Budákítlász Város Ónkormán}zata (20ll l]Udaka j§z, Petófi !él l,, löl7§lzán: ?]096]) 20]5, óvi

kökSégverésc VJgíeha]láSálól SZóló (7á§lan]adá§i] rcndclcllcí!cZeléllck viz§gá]alil. al1rel}ben a tcljcsített be!ótc-

lek főö§§zege 2.26l.ó34 éFt, a kiadások tőö§§zege l 8,1.1508 el't, A Zál5lánrldáSi rendelelreNezet elóter,]e§aéSe a

Polgálrncslcr. jóváhag),ása a KépVisclítcstülcl hatáSkörébe tanozjk, A könyvvizsgá]at feladata a lcndeLetleíVezel

A vélemény kialakirásához szükséges !i7§gíLtltok.tL a nagtar Nenrzel] laön}vvizsgálali Standa.d0k a]apián. a Zá.-

§zlmadáSi rendeletreNeZet o§sleá]lílására vonalkozó j og§zabá l} i elöj.ások.a fi§clenrnel Végezük,

Meg9/ózódésürk. hogy munkárk nregfelcló alapoL n)-úilon a kön}vVizSgálóivélemén),ünk kialakításához,

Kö ri,ilrgálói Élenú r:
léle ún}ünk szerüú llullukatós. yníos Ó komlúlllzata 20l5. é|,i köIlségElése végrchajtIiltiíól sxóIó rc nelet-

leíle.el l jOgszublil!i eIőítlxoktluk ned?kl, íenleleídlkolüslu uIkuhl|u\.

KapoSVár, 20l6, ináj us 25
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A kijlt§ógvctósi évben e§edékc§ kötclczensógekból ]5,] ]8 eFt az Ónkor.nláll\Za( lJrórl§!ébclr é§
8,8,19 eFt az inléZnróll\ ck mélleliében szelepel, Az Ö rkorrnán\ 74! mérlegében fi ] 5.2 ] 8 cFr kölclc_
zctl\<gL, l \,/álli11si [üIel</(lI§iEck. elell1,1
A költ§égi,eíé§i óvct köveíően c§cdókes kölClczeltségeket lz Önkorrn;n_rz.-rl mell(ec 97.703 cFt
iisszegbcn. az intéznlén_,-ek lnóllege l9l eFt ijlszegben lanallllazza,
Az Önkormánlzar mérlegében a 97,70.] eF1 kijlelczettségel a l].lj.l eFt s7álljt(ii kötelezcltsó!.tl
ó8,656 eFt hosszú lciáratúl beluhálzási hilelck ós A l5,9]] eFt alll0nri lánogatás cLó]ege Lcp<ZL,

A plssziv időbeli elhatáro|ások ]íi4,6l9el]L.'tll0nrán}ábó] azÖrkormányzat rrrérlcgében l77,522
eFt. az inré7lllén}ek nlérlegében 7.097 (,Ft szclepcl,
A pásszív időbeli clhátárol:i§ok l77,j]] el l jill1,1llill\ L J7 (irkt,ínlill_\z|ll l)lL1l(leben aZ 1,977
eFt kö]lsógck. látbldi(ások irlijbe]i e]határolr]:.l ir ll /-5,5_1j eFt hltltljllon bc!ótc]ck idirbeli elhalá_
lolatsa jelellti,
Az 1,977 cF-t kijlt§egek, ráibl,ditások passzir, iLliibcJ c]haiin)lást .l decenberi iLlctrrlény jirruléka
teszi ki. a 175,54j eli halas7nrtt bc\éte11 l lJölcsiidc épité§t élinlij l:l7,205 cFl clhatálolá§ és a
KE()P holnlolzat_fé]újitáji pál)ázaroi é.inlő 2ll.j.l0 el1 elhaLálolás képezi,

A méllcg 1'clii]Vi7sgálata során,ieL€ntiis i]ssle8ii lribát és auclitállisi eltérést llclll ái|apít(]ttunk nre{,
A mérleg l'eliilviz§gált fiiösszcge 9.008.902 cFt,

{. A konszolidált költ§óqvetési iclenté§ l'clühir§qílata

A kon§zolidáll költs§g\etési.iclcnlés a konszolidlll kiadásokat. be!ételekcl. Ilnnns7iR)zási kiadáso-
kAt és flnanszil,()Zási bcVételekel taítall)1aZza l\)rrlt()nként. lélc]kéllt ko|\Zo]idlilás elóíi ij§sZeg.
konszolidálás és konszolidáll ősszeg ijsszetétclb§n, (]], sZ melléklcl)
A konszolidálás miDd a kiadásoknál. mind a be\ételekDél az Öllkonnáll},zat ré§zérő] a7 önkoF
n]ányzat felüg) clcte alá taíozó intézDlén}ek rcszórc n} úútoir 72.+.0ó9 cFt tánlopatilsl.iclcllti
A kóltség\etósi ielentésben a icljesitett konslolidáli kőhség!etési kiadások ir§§Zege 1.828,65] eFt.
a tcliesített koI]szolidált költség!€1ési be\élclck őrr7ege 1,9]l442 eFt. a teljesilclt konszolidlill
flnLlnsZiroZáSi kiLldások ös§Ze_{c l5.855 eFl. Ll l(onszolidáll tlnallszírczás] bevélclck ö5§7ege

290,l92 e]i,

i. A kotrszolidlill €rcdmén\ kinl ulalá§ fel ülr izsr:i l:r tlr

A konszolidáLl cledmén}kr lrUlatll5 killaill osZloP[rLlll 1rrlnlnra77tl il korS7o idá]lis elöúi oi\z<\0rrl
adalokat, a konszolidálá5 ij§slcgét és a koll\l..)lidl] 1.1.1atokat l ], s7, LIellé],lcl S7clir]l

Akonslolidáltelednrélr\killlulalásban3l,]9]cj:l lcléken)\eg clcdmén}e ],75:j,,8l6elibcféte-
lek és az 1.752,1]5 el-'l köhségek. Éí'oldírá§ok kiilin,bségéból adódik. A te\ékcn}ség erednlén}ét
32.089 eFt-tal csökkeDti a póD7ii$ i nii\clclek el.edlllón)e. anlel)ból adódóan a slokásos erednléD}
_30,698 eFt, A rendkí\iili crcdnrén} l16,]]5 el11, alnel\et a slokáso§ eledmén}hez hozzáadva a

mór]eg Szelinti clednléIr} 85.777 el:l (n)ercség).

6. Összegzés

(r55/cg</\(, i,l al\e9/<lI köll\\\i/.r.,lil ,ll^ 11.1pjiln Blldai.llli,7 V.,ro. Ö,,k,,nnLrrl}zata z:rr,,z:rrll-

Bdási rendclcfieNezelét és aZ évcs ijssze\onl (konszoLidáll) l(ijllségvelési bcszán]o]ót a Képvisel(i
testiilet állal fö|ténii táígyalásla és clibgadáSIa 0lkalnlasnal, tlrtiuk,

Kapos\ár- 20ló. lnáius 25,

s/iid as LiLl,!
Kijn\\\ /,gLilLj, ]rru!,l.]0ls \/t) 3l1.úL] (]i l],nJr L ].r9 (il r\ \ \ i/\ú]j L]
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