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A ü.G.Aud* Könyvvizsgátó Kft. és an1ą|ĺ teľmészetes 
'Íeľę!y 

tagla, ĺ|ľ. Szebe|lédi lstván

kama'aitag kiinľvizJ.ďáUlđ.ä ä"ua.ň*ä{iőŕävlli. l.',t'* ĺd'sełi,áľosi önkoľmányĺatt.a|

lopcsolatos e*enylE"."oääoj.lłi-.e't-'iään"'i " ľłiny*i''q'tĺi feladatai keľetében

mágviz'sálta a l0ĺ1: *' *ĘŁlé]**"-i''.řä,"ocg".ti'í.g.idá-ll.odĺ*áľo| 
készített és a

iłlĺ'TJi#ňrTełůilętetéteĺiesztettbeszámolot'

A vonatkozó jogszabäyi elÜĺľásolĺ, ĺeĺezetesen a Helyi onkormányzato|ĺrol szo|ó. 1990. evi

LXV' töľvenv gzł'*dä.iii.wä'g2/n' ńä-az_anrórmanyzatok tĺäléves besaámo|oiához

lĺaocsolldian nem 
-d*ł.iál.;ř 

l,ot*r"ľľ käy'"ffigáüť-i*ńoutot, a dokumenturnok

fe|Ĺilvizsgáĺat ánmcves lĺonyvvizsgelatil;vffiy;äg"k"ił+n*, 
a szerződés a|apián lteriilt

sor.

Alefolytatottkonywizsgálďa|apját9l.9Yęľ..őhatá|yosjogszabá|yokalapiánje|entették:
> Át|am|ráo,,t*,äT äóňi'ggi' evi xxxvl rl ĺi'*ęľ ĺq l*ábbiakban 

Aht.)'

P fuhmháztan,ľ"*äřuäelj"äňJĺ*'oil;äid-äđi.i2oog' 
ĺiil. 19') lĺormányĺendeiet (a

' ľľ#i'#:llľ*,J.**u."tui- !.9yzámolásĺ 
és ktlnyvvezetĺási kotelęzethégének

sajátosságai,ol,,.-ĺ.íiąľziioo. ĺxi. älir.oimaľppetet (atovábbiakban A|sz.)

ts és a Helyi onkoľrnányzatolĺľol *'olä íg-g,Ü. eui'rĺv. tn*eny (a továbbiakban .tv.).

Az onkoľĺnányzat a 2011' Ěvi ÍÉ|éves gazdálkodásána|ĺ alakulását az l. Éléves elemĺ

lĺöltségvetésĺ nesaĺňorĺ Íoglatla *.ffi'řiir:i; ĺ{eńvĺse|ĺĺ - Testiitet számána

;řd;-.FJđttĺĺieroztaioáttekin]thetđformábantartalmaz'

Az Ällamhaztariásľol szllo 1992. évi XXxVlll. törvény 79. $ {1) bekezdésęben foglalta|ĺ szerint

a Po|gármester a he|yi ölko.m9ľy1u.s..ää'[oää'ńl.ajőidĺeviiielyzeteĺfl 
szeptembEľ ĺ5-

ig'Éiěk"a.qa a KépviselĹ Testületet.

A kÓnywizsgÉrló áltat elvegzstt etlen6ľaís cé|ja aF ľĘ nĘľ-ľinun,ľľľ#äĺů.--ŕuT:''i

osszeá||itásánaĺ( ää 
-ä-"taiJkoztato 

eloterjesáésének j(

megtslelosegenol'

ffi
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Akönywizsgálatsoľánkiemeltfigye|metfoľdÍtottunkaza|ábbiakra:/ a Képvis*lö . iäiůĚi er.ĺ te-lí*,ztett täeť*i't'to száľnszakĺ kimutatásainak egyeztetése

a I' fę|évęs koĺiségvetesi eĺemi näiáńolova| mind az eľedgi és a modositott

e|őirányzatoI., *iáň"int, a te|jesitési adatolt vonatkozäsában'

ĺ Á ń*ĺ.igjelentésben szeĺepld vagyoni vá|tozásolt'

ł iá,ał,ráilyzatok és tei1.esítési adatgr indo|[läsa'

ľ á szlĺ,nsz"ki mel|ékletek tartalmi e|emzése,

ł azeredetĺ ktiltségvetássel osszehaso'ĺĺtĺ.'łĺ foľmában va|ó ę|ké'szĺtés vingá|ata'

,/ és a számsea;i;e.tl*-lĺletęlĺ egymás lĺozottr osszefiĘgései.

A kônywizsgálo a vlzsgálatolĺ- elv'euré.sét követően, az alábbi véleményt hozza a

Po|gärmesteľ, a neivis"lď. i"=trlet ÉElaz érdelĺe|tek szíves tudomásáľa:

|' A fé|éves képvise|ő . testÍileti tájékoztató és ry'|. 
fétéves kŕĺltségvetéei elemi

beszámoló;äy;;;i*" rJ,ĺirt #;,.d'ti És a modosĺtott elöiľányzatok, valamint a

teljesitrísi áo,Tđľ 1"kintetében, ł' .'.a.u etöirányĺatok tel{nteteben az egyezöség

igazoľt. n *ĺio.ĺr"tt ég a teľäsňä*í 
'ä.tđi 

ĺętlintetĺÉuen az eltérés az e|öz6 ěvi

e|öiränyzat.ń,*oułny átadás;-łveiel cĺmen je|entkezik, valamint a képviselĺí .

testületi táJékoztató nem tarta|m 
^;;;đóóo 

tĺiet*ket a he|yben kia|aku|t gyakoľlat

alapján' 6,lrneŕ kozdtt oeĺso e|tere*'lo tu-p:"=a1hatok a kéi dokumentáció kozdtt'

melyre terĺińieńe| tJmiv;a a ronyw-iz'gi|o á.figye|met az egyezősÉg megteremtésére'

ll. A konyvvizsgá|o, az on|ĺonn?nľ.9t vagyonának'.elsö feléves aĺa|ĺu|ását tülĺroz0

mér|egjelentésben szereplö,.nyitďadatokäŕegyeztette aze|oz(|évi záĺl adatoklĺal. Az

egyezöség igazotható. Az ol!;ľňilviJt qĘ9 ĺĘliui vagyonváltozása pozitĺv' Az

esz|ĺÔz olda|on mind a nefurřłett iggg.łao *rq, mĺnď pedig a forgoeszkozđk

(236.560 eFt) nove|ĺedtek. Ez .ĺĺunin belü| a kovetelÉľsek ál|ományának nłivekedése

jelentós (1.395.565 eF$ -A 
pen.eszľaiok (402,677 eFt) es az aKĺv pénziigyi

e|számo|ások (-750,500 erq csĚiieni'l.' ł foľÉs olĺalon a kotelezettsęgek (hosszli

és rovid l*i**till osszessegében csoklĺentek (280.928 eFt.ta|).

ĺll. A fé|éves kepvise|ö . testĹi|etitájélĺoztato.az Äht. 79. $ (1) bekęzdésenek męďeleltĺ

hatáľidőben és taľtalommal kerĹi|t elkészitésre.

lV. A kö|tségvetési ľende|ette| azonos modon, a ko|tségvetési'ľnq:Ęb:l bemutatott

táblerendszerben keszii|t a taie'iä'taiĺ, Ĺńäsltua, i|bňe ,,enľeszĺtvď ĺqy .'Ánt, ĺa'

$-ában megfogalmazottaket, ;.'.1 -ĺil.t a záĺszámadásnak is a ko|tségvetéssel

oeszerlason|ithato foľmában ke|l |těszü|nie.

V. A tájékoztatohoz megfele|öen-tarta|maz a bevétęli, kiadási oĺmęk te|jesíilési okaina|t

rneghatámzäsára szolgáll srtĺveges é]tékéIést.
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vl. Azonkoľmányzat201i.évikiiitsegvetes€ta|ĺaľékossági'töľekvÉsEketcé.lzÖtt
ervényesiteni' me|y ä',*,*o.ti'roioĚ.n'-ň ;"l6-i'.ä"iäiqťlttlrében még nem vo|t

iqazolhato, telĺĺnteilęläkäIJi,g 'ill'."g"* 
il.sĺĺv ltö|tségvetésiegyenlegre, Vagy

ľ'"'# iäi ;;ii;E i"l#ńk bemüansán ak hi ányáľa'

Afélévęsgazdál|ĺďásazonbana.kŕinywizs9álojtPl.lŤľ=n*nmtikodesiěs
Íe|halmozási méÍleg tanúsÉrga szeÍĺnt..rjis*z.í.'goü.T. zailódott. A Mulĺtldési

ko|tségvetés tęrvezátt neg"tív.'"Ęy..nĽŕ.iälyätř]omettel 
zaľta a fé|évet' a

felhalmozási méńeg äi,ĺiiiř- i.uigláentośen méľsék|ődöit.

A fé|év során e teľverett hitelfelvéte| előirányzata..r..Ę5..|34 eFt'tal csiilĺkent'

kösziinhetoen u *,,iäj.póĺ',ľoľ,a'á.']il,äl"uet'l*i tobb|etęknep, a |ĺiadás|

megtaĺ<aritasokn.k,."ä- #ů.ůtä*pg.táilil'ň 
-ňĚ.'y* 

kiadási e|öirányzatok

töľlésěnek és a 
"rov-ä.si 

Ö'i6-*ä-y=ätt.l .. Ĺĺ{ott 
.. 

megáltapodás miatti

megtakarĺtásokna|ĺ,'äň.ü-J łęl*dicä--qeoig a tervez_ęttekhez (eredeti

e|öirányzat} kepest 
.iiäii"s,ł 

%.ban lĺeľült 
_sor,- 

mĺg a hiteltoilesztési

ktite|ezottségeine|ĺ ;;Jääé* särint tett e|eget az onkoľĺnányzat'

A visszafogott gazdá|kodást a máEodilĺ fé|évben !s to|$atnĺ ke||' telĺintettel az

Önkoľmány.at i.Eäiol.äJ**g''oigäl'ii'kđiá.ietségęire' 
Azt iavaso|iult, hogy a

racionalizá|ási |ěpesek mel|ett *äi ńágk*autt' Ęqy palyazati torľasbol

Íinanszĺrozott projegelĺet preferálja..a.-onŕäňáńyzat a ĺe;iesztesek teriiletén es

amennyiben reneffis tit[ń.... át 9 ňńházfuóĺt egy-ľcsaét, annatĺ érdekében'

hogy a kotelező telä.řdt.ľäil ' 
i**dnni.rben is te|jesithető legyen.

-..!

Megrrevezés 
'
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Vll. A műkťĺdési koltségvetési forrásoi{ realizÉlt *v1l1mene 
fedezetet nyúitoil a

kapcsolodó kňil;-k teljesitěEeľe] illlń * .onkg1$nľĺat 
az A*mhŕutaĺtásról

seo|ó 1992. éviXffVl|l. torvényben łü]łií'n.ľ: u]g' meghatärozottak szerint järt

e|' A felhatmozási kiadások meghalläták a telha|morási forľáaolĺ volumenét, ami

a|apvettĺen Va'yongyaľap(tást i.rem.t, arn.ňňyiĺen sajft furrás Íe|használására |ĺęrult

sor.

Vllĺ. A taľta|élĺok a fé|eves gazdátkođás soráll osszessĺigében 132'196 eFt-ta| csokkentek.

lX. A konyvvizsgáloi véteményben fogĺaltalĺ ' ?l?Pján. 
megŕr|lapĺtjuk' . 

hogy. af,

onkormányz'ř ioĺ1. e|sÜ íé|éves g"uäáikoo.*ároi szoló q.éroetato a jogs=.bályi

e|őĺľäsoknak és a he|yĺ igény.ľnäl.-*.sf.liľ 'iľ'ĺ.zetłscgge| 
készĺi|t, mind a

számszaki rńuutesor. ľniio á szoveges indolłlás tekintetében.

X.Javasotjukazonkormányzaiszámáĺa,hogyévvegéig*..'T:jé]éveorán
tapasztalhatä- -;ĺö'.i ńĺa-ń*eľ.l. men.tt ĺolyntď ga"dĺlkodást mindvégig

taľtsa fgnt'

osszességében az önkoľmányrat féléves helyretěľöl sró|ó lĺépvise|ő " testii|eti

dokumentációt a lĺřinywiagá|o a fenti"inun toólanar figyelembevétE|éve| tudomásul

vÉtelre aiánlia.


