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A ť' C. Audit ldiinyr,vĺzsgÉtó tr{ft. . annalĺ teľnnéspętes tagja, dľ. szębellédi ĺstván

lĺspl*nui tag 
""kłinywĹzsgátó 

. snárnáľa, Budapest Főváľos VIIT. kcrĺilet

'}ózsefvĺiľłlsí 
- ťlnkoirnńnýeat, il ľelęk rzeľződéscs jo5**ĺszonyáľa tekĺutettel

lĺonyrr'ĺrosgátúi véĺernéľryezÉs téIjĺłbđt l0Í.Í," szepttľľrber 1tr..én ľľregkĺtlĺlte ,aT,

ĺrol.o**ĺňyzat 2ülf" tvi elgií féIéves gaadalktdńsńĺrak helyzetéľől szłíló

tnjékoztatatóját"

.Ą könywizsgátó a megkĺitđtiťt đokuľnentÉciĺík áwÍzĺgálásÉt k'řivetťien su alábbĺ
véĺemÉny.t képvisetĺ és hłgza ar Éľdekeltelĺ tuđomágáľ*l

I. aĺ Áilamhá.etaľtásľól szolĺt 2Ĺ]1 l. évĺ CXCV. toruiny 87. ö (1) bekezđlśpÉtręn

nreghatarozotĹĺĺlĺ szeľint, a Pc'lgiírmtgĺ:er aE Önlĺorulííľryzat gaedálkođásąnak

eiső felévi hel1'eeteľiil saepteĺnber l5-éig íľátban tájékoutatja a Képviseitĺ.
tęStÍ.ileuęt. A tajéltoaatás 1aľtalmagea a helyi łlnkormányzat költségvetľési

ľendeĺeĺébcn rrreg1eleI-l.3 előiľĺŁnyzatclk és a kĺiltsÉgverési egyenleg atakuléisát.

A konyrĺvĺzsgtílĺi megáltapítja, hng} mĺnĺJ a hatrłľĺĺlő, rninĺl a tąrtalłlrr

tekintęľéb*'o ui onkc'nriányzat m t gfetelt a j o gszabr*Iy ł{ltal đ ę{inÍ.álta ĺĺn alc'

il. A 2Ü13. ev első fiiĺjvénęk kĺílts*gr'etÉsĺ gazđátkodásaľól szóló tĘ!ékoztato az

ętfc,gaĺlĺłn kĺiltsÉ g o* etés s cl łi sszeh .łs on lítható ĺnó d'o n késu iilt'

ÉR KEZETT
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ili. ĺl'z-ereĺle'ikłlttségvęt.ŕĺlłęntĚľvcuütt,majdamodosĹtá'sotcalkĺlmŕlvaĺkinla!ĺl"tit
eľvényes *1iii,á*ŕ;;;il;!* u i*ri*u#;;il;l{ät az aĺábbi ĺ.áblaząt mutatjal

1A fentĺ táblázat a Nĺagyaľ aĺtaĺrrkinostáľ feté teaĺĺott bes"oĄE*olóvat egyłe'ő}

ffi ,,';I{é,ri--l-'1]łłľľ:L5ięäľľ"iäd;-#ľiľ-ľ,älľ'ft-ľfräH--ľ:'.l

taĺ-{.almązzg'/

Iv''.ĄkłittségvętésibevÉte!*kÉstci*łJásoktetjesítéseaťel4veslzĺnflrezménen
össľ.ességeben. idĺiaľányĹ}c' e- äuoäł'Ę"l {i:*i igazodi. ,Ąz e.ĺ"ľes ĺ:ímękęn

tapnsataĺhati t*ljesÉt9sľk u,*u*iäí---" inđo!ĺlásľaTieľulnek az tájrkoutatlhoz

kapcsotĺi,.1ó e t o terj esĺtésb ęľt.

v' Az eľędetí kö't*ÉgyeÜésben .teľvezett 
urĺĺködesĺ tłibh}ęt a .ffleĺ'ęs teljesĺtćĺ'i

adato[i sneľint, ä lľliikodési eÉtú p*,,',,ta,aaiany figyelemtręvételével

ntivelĺeđeťľ. ľneiy éegye lĺn ez.*il o.,u t"* g*o ĺlxoaást fęltételeĺ.

vĺ.ArľliiködésípÉnzmaraĺĺvariyigÉnybevéĺ:l:3l%-os'ať*llralmcleágięđluécsa}'
5 %.o*' Az általáncls tmtal*1ol* u félev soľán oss'ességében nł:vękeđtek'

hascrnllan. ĺninĺ a cĺiľrarmlék;í;:;;Iy űiouui fęđezęte ľéseberr a pénemaľadvarry

volt.

vil" ,Ą tetj*sítesi arlatak szeľint &:!' Önlĺorn:ányzat fétéves^ . 
gazdáJlĺođása

kiegyenst!ĺyoĺĺft uolt, lĺmłäitási Eoľłđo'ĺ neń ľ.:.'-ťt:Ł{ť.}' 
A tť'rlýůfett

?42 080 E Ft összegĺi ma.r ;ä*o*ľo:d*-.}* nęm hívott *zeľsodésen alapull

hitetfcĺvétel ľeglĺzĺ*.!óđ*," iää ibo E Ft, ;;lý maeilan' fogtalia az ÉĹj

Bęlvŕlľt}$ pľojektľe, a takóháiur* ĺulĺ5ĺ'ĺsa,a, a-ľálekí [éľí píac építésÉľe és a

Corvĺn seiar'ł, pľojektľę ięhÍvon đsseegat.
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ťľsszességlben ú'gy ít*ĺi meg a kłĺnyvvĺusgáló, lrcgy az ęlsiĺ f*|évben ťol}'tĺtoft

gazdálk*iás Í.eg$etruezett łolt, lĺkvĺđĺtńsĺ gonĺlok neľn rueriiltek fel. .Äu

ffiń;*á"'zat íLnae}keuitt h+lsłi taľtalékokkal, o'zonbfln a küvetkező ťélévben

u*"iĺug** kĺęső Íbľľások pltlásáľól gtlnďoskłdnl kelt' Az nđósságń!lomán-y

t*vábÉľg ĺs ľĺng*s, ĺgy * megtéľ{ilő beľľrháĺásokat saíĺkseges elŕĺtéľbe hely'ezni.

A fenÍíekben fogtratÍ*k alnpján a könyw.izsgĺ{ló az ttsĺj féléves gaadálk*ĺlásróü

szoĺg tłíj ékozta tót Íuđ oľnásul vétclľc *jńn lj a.

Budapest, 2012. szeptembeľ 13.

A finarrscíľozásĺ kiadásott kłizött a hiteIek tÖľlesetl3 ľÉsziętei szeľepelnelĺ.

A ťutamitlők vegéĺg ťennáttó tőke és kĺmaftłĺľlesztésĺ lt'fitelezettségelĺ

továbbľa ĺs magas összegĺielĺ a tőii*szeghez méľteľr.

vĺII. Meg;iegyei a lĺiinyĺvizsgáló' ho8'' a ktitelezően leťotytataĺrdó, jogszabĺńly

szeľinti'"ry*'*tre,.đ*'E, (vrrgyeňmegĺlsatás) ľésrletes szabál''ait 1oľzĺ1Í''11
Árru'oĺ'ĺo''ilĺu' szervęEetti.20]1' évi ćves ęlemi höltségvetési beszánroió

ĺisszęáltításírľa sl",olgálĺi MođszerŁalli ťttľrtltató - ?4. oldal - 2012. évi ľiyitás és

vagyonáĺľendesésaztinkoľmányzatĺalľendseeľben'.'

.A vagyonátľenĺĺezésnek a jogsuĺbátyr.e!őĺľńsoknak uregťelelťlen rueg kell

tüľténnie, a Folgánnesteľi Ńlvatal" nrínt köľtsegvctÉsi sEe'a' álta]' eliátott

fę1adatolchoz ľeľrd-elt ir:gatlanoknÍtk, a Polgáľnresteľi I:I'ivłul ttéľlegében kell

szeľepeiníiik, rnelyet ezen eljńľásban ke|ĺ ľeudezni. lJg}'ancsąh ľendezni

szĹikséges ií veg},ŮnÍnegosutásban a pénzmaľĺłđvány kéľdését is'
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