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FUGGETL'EN KoNYvWzScÁlól JELENTÉS

Budapcst ľőváľos VIIL keriilet Józseťvárosi onkormáľyzat
Képviselő.testülefe ľ észére

Az éves beszánrolóról késztilt je|entés

Elr'égeztük a Buclapest Főváros VtII. kerĺilet Józsefváľosi onkornrányzat
nrellékelĺ 2013. évi összevont éves krlltsógvetési beszálnolijának konyvr,izsgálatát,
alnely clsszevont éves koltségvetési beszámolćl a 2013. decenrbeľ 3I-i ft.łľdulónapra
ęlkészített' kclnyvi.:iteli mórlegbol nrelyben az eszkiiztik ós foľľások egyező
f'őiĺsszege 128 020 998 E Ft, 

^ 
tartalékok összege 4 ó01 fn6 E Ft -, éves

pénz...Íorgalmi jelcntésbő|. anlely szerint a fŰ13. évi teljesítctt křiltségvetési bevétel
összege 16 98I 273 E Ft, a teljesített ktĺltsógvetési kiađás łisszege t5 563 050 E Ft.
ćs az ezen iĺÍóponttal végz,tĺc|ő évľe vonatkozó pénzmaľadvány-kimutatásbóI, amely
szerint ä h{ľgyévÍ lrelyesbĺtett pénznraľadväny łisszege 3 465 244 E Ft. és
vállalkozäsi nlaľat|ványl-kĺmutatásbĺí|, amely szerint a vátlalkozási tevókenység
módosítctt pónzforgalmi vállłtkozási maľtĺlványa Ü E Fŕ' áll.

A vezetés felelőssége az óves beszánlolóéľt

A r'ezetés fęlęlős aŻ, iisszerlont ér'es kciltségvetésĺ beszámolónak a számr,iteli
tclrvén,'*belr, valamint az állarnháztaľtás szervezętei beszámĺ:lási és kĺĺnyvvezetćsi
kotelt:zettségének sajátĺisságaiľól szóló kĺ:ľmányľcndeletben Í''ĺiglaltakkal ľlsszhangban
ĺöľténő ęlkćszítésééľt é$ vaĺós benrutatásáéł..1, vaĽamint az olyan belső konÍrollokért,
amelyeket a vezetés szi,ĺkségesnek tart ahlroz, hogy lelretfjr,ę váljon az akár csalásból,
akár hibából eľec|ĺi |ćnyeges hibás állításĺlktól mentes éves beszämoló eĺkćszítésę.

A kiĺnyvvĺzsgáló fclelősségc

Á nri felelosségiink aI összevont éves költségvetesi bęszánrĺ:li vélerrrényezése
kĺrnyvvizsgálatunk arlapjálĺ. Kcinyvvizsgálatunkat a mag}łaľ NemzeÍi KĺjnyvvizsgáIati
Stand ardokka l ös s zh alr *{ban haj tottuk vé gľe.

Eeęk a standardok lnegkcir'etelik' hogy niegtble$ünk az etikai kĺĺvetelmćnyeknek,
valamint hagy a kĹĺnyvr'izsgálatot úgy teľ.v"ezzĹik meg ćs haitsuk végre, h<lgy kel|ő
bizonyosságot szere)Łztink aľol. lrogy az ĺisszevont évęs kiĺ|tségvetési beszámoló
nrentes.e a lćnyeges hibtis állitásoktil'



A kcrnyvr,izsgálat nragában ĺ,ĺlglalia ol1,"an eliáľások vigľeha.jtását. amelyek celja
konyvr,izsgálati bizonvítćkot szerezni az összevont éves killtsćgvetćsĺ beszámĺilĺiban
sr.erep\ó osszegekről ćs kÖzzćtetÜlekről' A kiválasztott el.iáľások, beleéĺ1ve az éves
beszánroli akáľ csalásbÓl. akáľ hibábiil erędĹi' lényeges hilrás állításai kockázatainak
felrnéľését is, a kĹ1ĺryvr'izsgáló mcgítćlésétől fiiggnek' A kockázatok ilyen
Íi:llneľćsekoľ a kon1.'vvizsgáli az összevłrnt ćves költségvetesi treszánroló eĺkészítése
ćs valÓs benlutatása szenrpontjából releváns belső kontľol|t azćľt méľIegeli, hog-v oly'aľr
könyvrlizsgálatí ĺ:ljáľásokat teľvezzś}n meg? alnelyek az aĺÍott kciľtillnćrlyek kitzĺitt
nregfelelőek. de nęm azert. hogy a belső kontľoll hatékony,ságára vonatkozóan
r.élerrrényt mcmcljoll. A ktĺnvwizsgálat rnagába.n fiogĺalja továbbá az alkallnazoĺt
számr,ite|i politikák rnegf'elelőségélrek és a rlezotés által készítetl számvite|i becslósek
ésszeľĹisógćnek, va|amint az ćrles költségveĺ,ósi beszámolcl łiĺÍ'ogl pľezentálásának
érrékelćsit is'

Meggyőződéstink, hogy a lnegszeľzett kĺĺnyr'vizsgálati bizonyítĺi.k ele*se-nđĹ.i és
megfeleio alapot. nyú.i t könywi zsgá l ói vé l emérry iink rrregadásáłlĺrz.



Vélemény

4. kiinyvvizsgĺiltłĺ sĺsľón a Budapest Fifvĺiros VIIL keriiĺeÍ Jóxsefvťlľosi
onkoľmáłI},züt 20I3" évł összellont éves ktiĺtségvetési beszliruĺłIójtiÍ, annck részeiÍ és
Íételeiĺ, ozĺlk kiinyvelési és bizonylati altitđmasztlÍst,,ĺ űz łirvényes nemzeĺi
kiiłĺ1ĺvviesgáĺaÍi stunĺlaľďłlkbun. foglultak szeriłtÍ feliłIvizr1;áItuk, és ennek ďĺĺpjúĺt
elegenďiÍ ćs megfeleĺő bizollyossúgot szereztiiĺtk arrłil, hĺlgjl 11x iisszełlonÍ ćĺ,es
kölĺségvetćsi heszĺÍmĺłĺĺÍt ft szĺźmviteti tiirvćnyÍlen, illetve űz cÍllamháztaľtós
szervezetei ĺleszĺűnĺoIĺisi és kiinyvvezeÍésí ktitelezettségének sajdĺĺłssilgĺtirlíl sziÍIĺÍ
249/20Ü0. (XÍI. 24,} Kaľnl. renĺIeleĺben faglĺItak és az úIĺalúnos szĺiruviłe\ĺ elvek
szeľiłtÍ készítették el.

ĺ/éIeményiłnk szeľin,t ĺlz łissĺevonl éĺles kiiltségvettźsi beszĺimoló megbiłhĺltĺi és vulós
képeť aď Budapest Fćĺl,áros VIII. keriłlet JĺíuefvĺÍrosi ollkoľmĺiĺtyzĺlĺ 2013" évi
ktiItslĺgvetése teljesíĺéséľiíI, n 20I3. december 3I.én fennóÍiłi vogycłni, péttziłgyi é.s
jćiveĺIelmÍ hely*etěrőI a szómĺ,iteli ttirvlínybeno illetĺ,e oz őlĺĺlłnhtíztarÍĺís szervezetei
beszĺtmolĺÍsi ós kiinywezeÍésÍ kijteIez,ettségének sajłźĺossúgaiľóI szőIłň 249/200a. QiII.
2 4.) K o r m. re n de ĺ eÍ b e n fogl ĺil ta kka l ii s s zh a ng b a n.

Áz onkormán-vzati in-qatĺankataszter nyilvantarĺásban, vaĺĺlmint a zárszámadd'shaz
készĺtett vag,lonkÍł.łtułaĺasban szerepĺő éľtékadaÍ'ĺlk uz ös,sĺĺ:vont éves kCIĺtségvelési
b e"s zá w o l ó ad aĺ ą Íval os ss hancb an. vĺInnak.
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1. SZAMTJ MELLEKLE.T

Telj ességi nyilatkozat



Telj essćgi nyi|atkoz*t

Rudapest ľiőváľos VItl. keľtilet .]ózsetVáľosi oĺlkoľnlányzat 2013. évi
koltségvetése végľehajtásáľól szóló beszánrolójának, és kapcsolódó
dokumentunrainak ťolülr,izsgálatával összeÍtggésben, aĺrnak érdekében, hogy a
könyvvizsgiĺl,ő a pénzúgyi kinrutatásokľóI a Szánlvitęlről szoló 2000. évĺ C.
toľvénynek való rnegteleléséről vélenrélryt alkosson igazoljuk, liogy' a legjobb
tudásunk és rnegg3ĺozijdésĹ]nk szeľiłrt képviseltiik és rrregerősítjĺik az atrditálás
soľán az alábbiakban ĺbglaltakat:

I. Fele|ősek vag'Vunk ąz éves beszárnolónak a Szálnr'itelrĺĺl szóló 200Ü. évi
C. tölvénynek nregfelelően nyilvántartcltt adaĹokból toľténo valós
osszeáIlításáért és k<ĺnyveléséél,t, az évęs beszárnolónak a Szátĺvite}ľcĺI
szóló 2000. évi Č. tĺiĺ.vénnyel, az Allamháztartt* szeľvezetei beszánrolási
és konyvvęzetési kotelezettségének sajátosságair:ól szóIó 249/2000. (XI].
24.) koľrrrányľendęlettel' továbbá a vonatkozó beszámoló készĺtési
eivekkel és télryekkel va]ó nregťeleléséért, azélt.lrclgy az éves beszámoló
rnegbízható és az onk.oľmányzat nettó eszközeiľől' valaminÍ pénztigyi
helyzeĺéről hri és valós képet mutat' a f013' dęcęmbeľ 3l-i állapotnak
rnegĺblelően.

II. Minden penziigyi nyilvánĺanást és az ehhez kapcsolódó adatokat az onok
ľendelkezćséľe bocsátottuk és rninden tranzakcióľól intbnrráltuk onĺiket,
n.lelyeknek a.ielentésľe hatása lehet.

IIl. A pénzĹigyi kimutatások nem tartalmaznak |ényeges hibás ál|ításokat és
m i nden inforrnáció bernutatásľa keľĹilt.

ry- Nem tĺirtént szándékos muĺasztás onkonnányzat vezetése, illetve azon
alkalmazottak' ľészéľől, akik megl"latzuozó szeľepet töltenek bę a
szárnviteli ds a beĺső ellęn<ĺľzési rendszeľben, valamint a pénzĹigyi
kimutatások e}készítésében. Nęm t<iffiént szándékos mu|asrÍás azon más
dolgozók részéľől seÍl' akik lényegesen befolyásolhatrrák a pénzĹigyi
információkat.

v. Nincs olyan tervĹink vagy szándékunk, melyet ne hoztunk volna az onok
trrdomására ds amely lényegesen beĺblyásolná esz'ktizeink és fbn.ásaink
besoľo|ását, vagy ktĺnyv szeriĺrti értékét.

u. Nillcs tudomĺĺsunk a toľr'ények, ľendelkezésęk nregszegéséľől, melyek
hatása lényeges. illetve amelyeknek a pénziigyi kimutatásokban
szeľepeInitik ke[lene. Nincs tuĺlornásunk egyéb bárnr:inenriĺ lényeges
tartozásrĺil', vagy kovetelésľől. rnely a 2013' évi méľlegben tbglaltakon
kív ti l j eI entősen befol y áso l ná orrkoľ mĺiny zat pénziigyi helyzetét.



VIl. Niĺrcsenek, illetoleg nem tudunk olyan nelir érl,ényesített igén1,'einkĺ:őI,
rnelyek jogi képr'iselönk véleményę sz.eľint éľvćnyesíthetok lennélrek.

Vill. A számviteĺi łryilvántaľtás, mely a pénzĹigyi inÍbľnráciĺik alapja' pontosan
és megbizhatóan a kellő ľészletęsséggel tükľözi onkĺ:ľnrányzaĺüg!..leteit.

lX. Szeľztltléseink nrin<lazon szempontjaĺnak eleget teťtiink, nrelyek nČn.t

teljesítés esetén léĺiyegesen beľolyásolnák a pénziigyi kin:ut,atáscrkat. Neĺn
szegtiik meg a jogszabályi és lratósági előíľásokat, amelyek lényeges
lratással lennének a pénzĺigyi kimutatásolo"a.

X. MegeľősídĹik a koltségvetési szęľvekkel összeÍüggően szolgáItatott
in foľrnáci ók telj ességét.

XI. H.elyesen számoltuk ęl az alábbĺakat, és alrol szťlkséges, megfelelőeĺl
mutatjuk be a pénzĹigyi kinrutatásokban a pénznaľadr'ányok,
vagyongyarapodás é,rtéke it.

XII. Az Onkonnányzaĺ nregf-ble|o jogcílrrrnel ľendelkezik vaĺamennyi eszköze
felett és semmilyen egyéb zálogjog vagy teľhelés nincs onkoľmányzat
eszközein, kivéve azokat, arrrelyek a péĺrzugyi kirnutatásokban
szerepelnek.

XIII. Elszámoltuk, vagy aho| sztikséges, bemtttattuk az ĺisszes tényleges és
esetlegesen felnrerĹilo kotęlezettségtiiiket, valamint beszánroltunk
haľrnadik fe.lek javáĺ:a vállalt osszes garanciáľól.

xV. Minden olyan eseményľől megadtuk a sztikséges inlbrmáciĺikat, arrrelyek
a foľdulónapot kcivetően toľténtek és a pénzügyi kirnutatások helyesbítését
Vagy a hazz:{ł taľtozó kiegészítő nręllék.Ietekben tĺiľĹénĺ: bemuraÉst tennĺi
sziikségessé.

Xv. Seĺnlnilyell fbľmális vagy ínťoľmális kolnpenzációs nregállapodásunk
nincs, bankszámláinkkal és bęfektętési szánrláinkkal kapcsolatosan
tninden hitęlkęľet megállapodást a konyvvĺzsgáló ľendelkezéséľę
bocsátottunk.

XVI. E}ismeľjük feleĺĺĺsségrinket a pénzĺigyi kin:utaĺások valĺ1s benrtrtatásáéĺt (a
vonatkozó beszámoló.készítési ęlvękkel összhangban).

XuI' A Számvitelľol szóló 2000. érĺi C. tĺiľvérry 6Ü. $-ának, valamint az
Áĺlamháztar:ĺás szeľvezetei beszámo]ási és könyvr'ezetési
kcltelezettségének' sajátosságaiľól szóló 24912000. (XĺI. f4.)
konnárryľenclelet 33- $-ának megfelelőerr az év végi értékelésére
vonatkozó kĺltel ezettséseínknek eleqet tęttĹink.



Ezt a teljességi ny.ilatkozatot onkoľĺnán7ĺzat Ian. dęcelnbeľ 3|-i pénztig"u.i

ki mu t,atá sain ak v i zsgál atár'al kapcscllatlran adj uk onoknek.

A vizsgálat célia vélerĺényt nyilvánítani aľľól. lrogy a pénztigyi kimrrtatások
va}óságĺrak megÍ.elelo és koľľekt képet aclnak-e onkonnál7yzat 20ĺ3. dęcembeľ
3 l -i vagyoni, pénzťrgyi jövedelmi helyzetéĺőI, r'alanrint a nrtikodés
eľedrnény ér óI a r,onatkozó beszámoió-készíté's i e lvekke l osszhangban.

Budapest, 20t4. rnájus 08.

PoIgánnester



rrF

f. SZAMUMELLEKLET

Egyezőségi nyi'latk ozat



Egyezĺĺségi nyilatkozat

' 
Kiielentem, hogy Budapest Fovál:os VĺII. kerület Józsefuáľosi onkoľlrrány;łat

l 2013. ér,i osszer'ont éves koltségvetési beszárnolójának méľlegac|atai
i

i Ana}itikák].lal alátámasztotľak és ezęk a Íökönyv adataĺval tételesen
I rnegegyeznek.

.

Budapest, ?014. május 08.

Pénzĺlgyi U gyosztályvezeto
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3. SZAMTJ MN,LLEKLET

Ktinywiteli Méľleg
(adatok e Ft-ban)
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4. SZAMU MELLEKLET

Pénzfoľgalmi jelentés
(adatok e Ft-ban)
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5. SZAMU MELLEKLET

Pénzmaľadvány.kim u tatás
(adatok e Ft-ban)
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6. SZÁ'MU ME,LLEKLE,T

Vĺ{ltnlkozási m aľadvá ny-kinrutatás
(adatok e Ft-ban)
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BUBAPEST FOVAROS VIII. KERULET JOZSEFVAROSI

oNrconľvĺłľľvzaľ
20I3. Évl osszEVÜNT Évgs xol,ľspcvnľÉsl ľnszÁm ott-l:ĺĺuaz

ADOTT
rÜcceľLnľ nonYVvIZsGÁról .leĺ.ľľ{r.EsHEZ

Vóleményi'ink korlátĺlzásł nólkĺil Budapest F.őváľos vIlI. keľĺi|ef Józsefváľosĺ
Ünkornrán-vzat 2Ü|3. évi łĺsszevont éves ktĺItségvetési lreszálnolłĺjához
ka pcsolódóan a ktivef kező megj egyzóseket tessziik;

Az államháztaľtás suerYezetei szárnáľa f014. január l-.iétől bevezetésľe kerĹi|t Az
államlláztaľt'ás szánrr,íĺelerő| sziló 4l2an. (I' ll.) Kornrány,.rendelet, nlcl;* alap.iaiban
váItoztatja meg a számviteli elszánrolás elĺnéletét ćs gyakoľlatát.

A jclgszabá|y bevezetésó|rcz a2Ö|3. erłi lreszánro|ó elkészítését rnegelőzĆĺen. kierrre]ten
az alábbi ĺěladatok e}vegzesére volt szükség:

{ 
^z 

ÁllénrhrŁĺiu1ás szert.ezetei bęszámolási és kölr5,r,vezętési kőtelezettsógének
sajátosságaiľol szóIo 249D0a0. {Xrl. f4.) konnányrendelet 37. $ (l).(2)
bekezdésćtre n lnegftlgallnazott leltáľĺlzási kĺiteIezettségeĺ a Í'.eĺrt említett
jogszabály a telics körű le|tározási kiĺte|ezettséggel egćszíti ki'

f|J13' d*cembeľ 3l-ei ťoľc|ulonappal teljes kĺĺrtjen ŕ-el kellett leltáľozni
valameĺrnyi eszkozt és foľást, valarnint a kotelezettségr,á|lalásokat. A
menĺlyisćgbeľr ĺis éftękben nyiĺr,ántartott eszkozÖket tén1,.leges meĺrnyisćgi
Ĺęlr,étellľl, az egyeztetésscl leltáľozando cszközĺĺket ćs Íbrľásokat. valatnint a
ktitelezcttsegvállalásokat. a7. azak lneglétét igazĺ:lĺi dokumetrtunrokkal
egyeztęt\Že kelI ĺ:tĺ le|táľĺ:zn i.

'{ Azonĺrsítatli kellęĺt azon akĺÍv ĺĺs passzÍv pinzügyi ęlszámolásokat, mel5,,ek
keletkezéstik pillanatában vegleges kiadási vagy ber,ćte|i cínren neĺn kerĺiltek
elsziímolásÍa, ,.Iz azoĺrosításh<lz szükségcs ťeltóteĺek hiányźr, vagy a jĺlgcĺl.n
i snreretlensége rri ĺatt.

,/ A be nem azonosĺthati tételeket vćgleges bevéteĺkérrt, illetve kiadáskÉnt kęllett
elszánrolni.

/ A pinztigyíleg ręnĺlezhetcl tételeket ľendezni kelletÍ, ezęk elmaľadása eselćn a
végleges kiaclásként, ílleĺve bevételkent ĺ.ofténö e'lszálnolást kcivctóen
követęlésként" r,a gy kcjtel ezettsćgként kel l a mérlegben kirnutaĺn i.



,/ Iłigvelenrnlel kellelt lenni. hog.v. a helfoldi idcgen perizeszkozťjk és ncnrzetközí
tłintogatásĺik idegen pénzeszkĺ.lztĺ.k száll:lacsopĺlfioklran. a leĺ:onyolitási
szárnlákclrl - kivéve a kedr'ezmen'vczett által beuĺállt olrerő -. ér, végÉn nenl
Iehetett eg;,'enlcg.

A fentiekben megfoga|nWzott jĺlgszabályi előíľásokaÍ aZ onkoľInányzat
Íeljesítette.

Az ÁIIanrhílztaľtás szeľvezetei beszánrolási és kłinywezetési kiite|ezettségének
sajátosságaiľól szóló ?49I}łłt. (ilt. z4r) koľmányľendelet 50. $-a áltaI
meghatározott (illetve a koľmányľenĺIelet ĺ7. számÍr nre||ókletélren szerepliĺ)
taľtalnrú és foľmájri főkiinyvĺ kivonaŕ, a le|táľozás a|apján készített analitikrĺs
nyilvántaľtás a beszánroló a|átálnaszŕását biztosítja.

A. ktinyvvizsgĺĺlat során észľevéte|ezett tĺôte|eket az Onkormánvzat inĺIokolta.
nregfeleltĺen kezeIte-

Hiľsch LászIó
C:C. Auĺlit Ktĺnyvvizsgálĺl K11.
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