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t0 02-03 Esvéb szociális szolsáltatás 0,t l6-( l6-( 5-0 19.( 24.C 5.C t7.c ff-c
t0 03 Család és Gvermekióléti szo|sálat 15,( 0,( l5-( f7.a 0,( 27.C 2s-c 2s-c

t0 04-01 Szociális étkeáetés 0,( 5-0 0,( 5.C 5-L )-L

t0 0 4 -02 Házi sesítsésnVúitás 29.( 5.( 34.( f9,a
.1ó. ( 28.C 5.C

t0 l 0SA.Iappali ellátás 32.( 0.( 3f-( J !.! 0.( 3l.c 29.( 29.C

t0i06/Idoskońak Atmeneti otthona 17.: 0.( 17.: t7 0.( 1a I 17 'Ĺ ĺ7 'C
l0107 JeIzőĺendszeres házi secítsésnvúitás 0.( ?( 0.0 ?4
10108 Gvermekek Atmeneti Otthona 10.( 0.( 10.( 9.C 0.( 9.( 8.( 8.(

l0109 oktatási-nevelési intézményekben

'tkeztetés 
biztosítása 25 0.( 754 0,( )5( ,s( )s(

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es

Gvermekióléti KiizDont összesen 184,s( 36,5( 2f1.01 183,50 39.50 2f3.0( 176,0( 36.01 212,0(

50100 cĺm
Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi

Központ Áuróra u. 29f,1 0,( 292,( 294,(, 0,0 f94,( f40,0 0.{ f40,(

4010L02 cím
Józsefvárosi Ewesített Bölcsődék 180.( 5.( 18s.( 180,( 6,0 186.0 772,0 s,( 177.(

|f202 IJiv ata|i alkaImazottak foglaIkoztatása
195,0 0-0 19s,( 194,C 0,c 194,4 l9ĺ.0 0,( I91.(

1 2203 Kiizterü|et.felücveleÍ 69,C 0,c 69,0 69.( 0.0 69.0 57.A 0.( 57

tfooDt Jőzsefv árosi tnkoľmányzat
PoIsármesterĺ Hivatal f64,0 0,0 264,0 263,{ 0.0 263.0 f$.n 0.( f63.1

Költséwetési szeruek összesen l ĺ95'00 41,5 1236,s0 119s. 46. tf4t. 1106.00 41.( 1147.0(

1 l ĺ0ĺ/ Tisztségviselők 3,0 3,0 3,( 0.0 3.0 3.0 0.( 3.(

KiizÍos|a|koztatás ba n a I ka lmazotta k 615.0 615.0 61s.( 0.0 615.0 251.0 0.0 251.(

kö|tséwetesi szeruek
- Polsármesteri Hivatal 78.C 78.C 78.( 78.0 3f,0 0,( )z
- Józsefoárosi Esvesített Bölcsődék <af <ar s'7 t 57.0 18,0 0,0 l8
Józsefuárosi Szent Kozma Egészségĺigyi
öhonf f3.c 23.C 0,0 0,0 0,(

. Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és
ivemekióléti Kĺĺznont 48.C 48.C 48.( 48.C 27.0 0,0 f7
onk onáĺwaÍ gazÄasáq táĺsaságainá| 0.c 0.0 29.0 0,0 )q(
- Józsefuárosi Gazdálkodásĺ Kt'zpont Zrt 3 i9.C 319.C ąĺq Í 3 19.C 76.0 0.0 76.(

- Józsefulĺrosi Közösségeiért NonproÍit zrt 90,0 90,0 90,( 90,c ĺ46.c 0.0 146.(

Pľémium évek keretében fosIalkoztatottak 1,0 1,0 1,( 0,( 1,0 1,0 0.( l.(
l 2000/ Polsármesteri Hivatal I.C I,C l,( 0,c t,0 1,0 0,( l,(

EneedéIvezett áIl.źshelvek összesen I 199,0 41,5 I 240,5 I 199,0 46,1 I 245,0 I 110,0 41.( I lSl,A
Dnkormányzat összesen : I 814,0 41,5 I 855,5 I 814,( 46, I 860,0 I 361,0 41.0 l402,1
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Józsefvárosi Önkormányzat źita|20|6. óvbcn nyújtott kłizvetctt támogatásának kimutatása rendelet
6. sz. melléklete

e Ft-ban

Sorszám Közvetett támogatás megnevezése Osszece e Ft-ban

Helyiségek. eszkłizłik hazsnosításábó| származő bevételből nyújtott
kedvezmény, mentesség összege

Lakbérkedvezménvek. hátralék elensedés

Helvisésbér kedvezménvek 48 03

E|idegenítés kedvezményes értéken ttrténő értékesítés kedvezmény
összese 173 54(
lngyenesen bérbeadott helyiséeek kiesett bérleti díia

5. Elengedett helyisés és esyéb bér]eti dĺi 36 18t
[ngvenes köztertilet használat 741 30i

ÍI.
ÍIeIyi adóná|' gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
iisszege adónemenként.

Telekadóból biztosított kedvezménv

3épiáľmű adóból biztosított kedvezménv

EpítménvadTbóI biaositott kedvezménv

Késedelmi pótlék, mulasaási bírság 631

III.
E||átottak térítési díjánaIq il|etve kártérítésének mé|tányossági
aIapon tłirténő elengedésének łisszege

[ntézményvezetői hatásktrben elengedett térítésidíiak'
f. Krĺzislakások hasmá|atának in gvenessége

J.
Keruleti lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti
gondoásának ingyenessége

ł.
Keruleti lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének
ingyenessége

5 3ondozas, étkeáetés inryenessége, kedvezméye

). Kerületi lakosok térítésmentes nveIvi oktatása

Bentlakók Iakbérkedvezményei

IV.
Lakosság részére |akáspéítéshez, lakásfelrújĺtáshoz nyújtott kiilcsłinöl
elengedésének łisszege

íelyi támogatás

ľársasházak felúiítási kÖlcsone

Munkáltatói kolcson

V. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kö|cstin elengedésének összege
5 394
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-.Š East.Audit^-
lgazságĺigyi Adó-' Járu|ék és Kiinyvszakértő Tanácsadó Zártkörůen Működó Részvénytársaság

ľtioonrrnľĺ roľnruĺzscÁril ľnuenľľÉs

Budapest Főváros VIIĹ keriitet Józsefuárosĺ önkorményzatKepvĺselô-tesťriletének
a Budapest Fóváros VItr. kerĺilet Józsefvárosĺ onkormá4zat 20|6. &í összevont

(konszolidĺĺlt) beszĺłmolójának kiinywÍzs gráüatáról

Velemeny
A ktinywizsgálat elvégezte a Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefvárosi onkoľmányĺzat (,,az

onkormányzat") mellékelt 2076. évi összevont (konszoľdátt) beszámolójának

kiĺnywizsgálatát, amely tisszevont (konszolidlĺ'lt) beszámoló a 2076. december 31-Í

fordulónapľa készítetľ konszolidált mérlegból - melyben az eszkłłzók és foľľások egyező

végiĺsszege to3 827 T39 234Ft -, az uglyanezen Ídőponttď végződő 2oL6. költségvetési évľe

vonatkozó konszolidá]t köItségvetési jelentésbőI - melyben a tdiesített kiilbégvetesi bevétďe}

tisszege 18 842 818 032 Ft a teljesített kölbégýetési kÍadások tĺsszege Ĺ7 lĺa 352 369 Ft -'
és az ugyanezen ktiltségvetési évre vonatkozó konszolĺdált eređménykimutatásból - melýen
a mérleg szerinti' eredméuy 562 343 914 Ft (nyereség) . ĺĺllt.

A könywizsgálat véleménye szerint a mellékelt tisszevont (konszolídáĺ.t) kłiltségvetési

beszámoló megbízható és vďós képet adott az onkoľmĺnyzat 2016. december 3l-én fennáIló

vagyoni és pénzügyi helyzetéľől és az ugyanezen ĺdőponttal végződő 2016. év

kiiltségvetésének te[esítéséről, valamint az ugyanezen iđőpontľď végződó költségvetésí évre

vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyaľoľszägon hatályos, a számvitďľől szóló 20oo. évi c.
tiirvénnyel (a továbbiakban: 

"számviteli 
törvény'') és az államháztaľtäs számviteléľől szóIó

4l2oL3. (I. 11.) Korm. rendďettel (a továbbiakban: ,,az á:llaľnháztartás számviteléľől szóló
kormányľendelet'') iisszhangban.

Avelemeny ďapja
A könywizs$álat a Magyar Nemzeti KłinywÍzsgálati Standaľdokkal iisszhangban és a
könywizsgĺłlafua vonatkozó - Magyaľországon hatályos - ttĺrvények és egyéb jogszabályok

ďapján kerĺilt végrehąitásra. Ezen standaľdok éľtelmében fennálló könywizsgálói felelősség

bővebb leíľását a jelentés 'A könywĺzsgĺĺló összevont (konszolidált) beszámoló

könywizsgálatáért való felelőssége'' szaka sza tartalmazza.

Az łisszevont (konszolidált) beszáľnoló kiĺnywizsgrłló áttď végzetL kiĺnywÍzsgálata a
vonatkozó, Magyarorszägon hatiílyos etikai követelményeknek me$felelve keriilt
végľehajtásľa, a kłin1ruvizsgálat fiiggetlen volt az onkoľmányzattól, és a köuywizs$álat az

etikai kiivetelményelĺJ<el összhangban eleget tett az egyéb etjkai felelősségeinek ĺs.

A kiinywĺzs$álat me$gýőződése, hogy a megszeľzett kiinywizsgálati bĺzonyíték ele$endó és

megfelelő alapot nyujtott a vélemény megalkotásához.

4025 Debrecen' Széchenyi u. ĺ 5.

Tel.: +36 52533-190 Fax; +36 52533-199
Web: www.eastaudit.hu
E-mail : info@eastaudit.hu
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A rrczetés fđđóssége az łisszerrout (kouszoliđĺlt) beszámolóéľt

A vezetés volt felelős az összevont (konszolidáIt) beszámoló alapjául szolgáló éves

kiiltségvetésĺ beszámoló}crak a számviteli tiinrénnyel, valamint az államháztartás

számvitęléľőI szóló kormányľendelettel łisszhangban tłirténő és a valós bemutatás

követelményének megfeleló elkészítésééľt, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a

vezetés sziikségesnek tartott ahhoz, hory Iehetóvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő

Iényeges hibás áLlIítástóI mentes łisszevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidrílt) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős volt azéľt,

hogy felméľje az onkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesiilését, kĺilöniis
tekintetiel a beszámolással éľintett idószakban bekłivetkezett szeľvezeti és

feladatváltozásokrą valamint a vezetés felelt a vállalkozás folytatásának elvén ďapuló
számvitel összevont (konszolidáIt) beszámolóban való ďkalmazásáért.

A kiinywÍzs$áló összevont (konszolidátt) besaĺmoló ktinywŁsgálatáért való felelóssége

A ktinywizsgálat célja volt kellő bizonyosságot szerezni alľóI, hosy az összevont
(konszoliđált) beszámoló egésze nem taľtalmaz akár csalásból, akĺľ hibából eredó lényeges

hibás áIlítást, valamint az, hogy ennek alapján a ktĺnywizs$álat véIeméný tartalmazó
fiiggetlen kłinywizsgálóÍ jelentés kerĹiljiin kibocsátásra. A kellő bizonyosság magas fokú
bizonyosság, de nem garancía arľa, hogy a Magyar Nemzeti Ktinywizsgálati Standarđokkal
összhangban elvégzett könywizsgálat mindi$ feltáľta az eg:yébként létező lényeges hÍbás

állítást. A hibás állítások eľeđhettek csalásból vasy hĺbából, és lényegesnek minősĹiltek, ha

ésszeľű lehetett az a várakozás, hogy ezek tjnmagukban vagy egyĹittesen beťolyásolhatták a

felhasználók adott az tisszevont (konszolidált) beszámoló ďapján meghozott gazdasági

dtintéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könywizsgĺłlati Standardolł&al összhangban elvégzésľe kerĹilt

könywizsgalatrak a részeként a könywizsgáló szakmai me$ítélése, és szakmaĺ
szkepticĺzmusa érvényesĹilt a kiinywizsgálat egésze során. Emellett:
o Ą ktinywÍzsgálat azonosította és felbecsiilte az tĺsszevont (konszolidáIt) beszámoló akáľ

csďásból, akáľ hĺbából eredő lényeges hĺbás állításainak kockázatait, az ezen

kockázatok kezelésére ďkalmas kiinywizsgálati eljáľásokat ďakított ki és hajtott végľe,

vďamínt a velemény megďapozásához elegenđő és megfelelő könywizsgálati
bizonýtékot szeľzett. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának
kockázata nagyobb volt, mfuit a hibából eľedőé, mivel a csalás magában foglalhatott
iisszejátszást, hamisítást, szándékos kĺhagyásokat, téves nyĺlatkozatokat, vagy a belsô

kontroll fetiilíľását.
o Ą könywizsgálat megismerte a könywizsgálat szempontjából releváns belső konüollt

annak éľdekében, hogy olyan kiinywizsgálati eljáľások kerĺiljenek tervezésre, amelyek
az adott körĺitmények köziitt megfelelőek, de nem azéľt, hogy az onkonrráĺryzat bďsó

kontrolljának hatékonyságáľa vonatkozó vélemény nyilvánításra kertiljön sor.
o Ą könywizsgĺĺlat éľtékelte a vezetés ráltal alkalmazott számviteli polÍtika megfelelőségét

és a vezetés áltď készített számviteli becslések és kapcsolódó kijzzétételek ésszerťíségét.
c Ą könywĺzsgálat következtetést vont le aľról, hogy hogy az összevont (konszolidáIt)

2ĺs

?. ľ .' 21,



beszámoló atapjául szolgáló éves kiiltségýetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt.e a

vezetés részéről a váIlalkozás (a tevékenység) folýatásának elvén ďapuló számvitel
alkalmazása, valamint a megszerzett kiinywizs$áIati bizonyíték ďapján arról, hogy
fennállt-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban,

amelyek jďentós kétséget vethettek fel az önkormrĺnyzafuiál a vállalkozás fotytatása
elvének érvényesiilését illetően, kĹilłiniis tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokľa.

Aĺrennyiben a kiin}rwÍzsgálat azt a következtetést vonta le, hogy lényeges

bízonytálanság rĺ'llt fenn, a fiiggetlen könywĺzsgálói jelentésben ťel kellett hívni a
figyelmet az iisszevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolóđó kiizzétételekľe,
vagy ha a kiizzétételek e tekintetben nem megfďelőet minősítení kellett a véleményt. A
könywizsgálat ktivetkeztetésęĺ a fiiggetlen kiinywizsgálóÍ jelentés dátumáig
megszerzett könywizsgálati bizonýtékon ďapultak. Jövőbeli események vagý feItételek

azonban érinthették az onkoľmányzatnál a vállďkozás folytatása elvének
érvényestilését.

A könywizsgálat értékelte az összevont (konszolidált) beszámotó átfogó pľezentálását,

felépítését és tartalmát, valamint éľtékelte azt, hogy az összevont (konszolÍdáLlt)

beszámolóban tefiesĺilt-e az ďapul szolgrĺló ügyletek és események valós bemutatása.

A kiinywizsgáIat kommunikáIta az iľánýtássď megbízott személyek felé - egyéb kéľdések
melletť - a könywizs$álat tervezett hatókłiľét és iitemezését, a könywizsgálat jďentós

megállapításait, beleérľve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontľollnak a

kiinywizsgálat során azonosított jelentós hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

EgJřeb kerdések

A jelen könywizsgálói jelentés, a Magyar ĺItamkĺncstiľ által az államháztartás számviteléről
szóló kormán5ľendeletben fogtaltak ďapján elkészített és az onkormányzatnak megktildtitt,
iisszevont (konszolidáIt) beszámolóľól késziilt'

Debrecen, 2077, május 09.
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A Budapest Fôváros Mtr. keriitet Józsefufuosí onkormänyzatKépvíselő-testíilete
reszére a Budapest Ffiĺaľos VItr. kertilet Józsefváľosi onkormłĺnyzat

2o1 6. erri z:áľszámadĺási rendelettervezetról

Vélenény
A könywizsgálat elvégezte a Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuárosĺ onkormĺĺnyzat
(továbbiakban: onkormrĺnyzat) 20|6. évi ktiltségvetésének végrehajtásáľól szóló - zol?. május

09. kďtezéssel előte4jesztett -ľendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási ľendelettervezet)
_ amely szerint a tď.iesített bevétďek iĺssze$e 24 6t3 505 E Ft, a tďJesített kíadások összege

19 2o7 469 E Ft -, a benne foglďt száĺnviteli Ínformációk (továbbĺakban: számvĺtelĺ
infoľmációk) könywizsgálatát, amely számvitelĺ ĺnformácĺók a számvitelľől szóló 2ooo. évi c.
töľvény (a továbbiakban: számviteli tłiľvény), vďamint az áLllamháztaľtás számviteléről szóló
4l2ol3. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az áIlamháztartás számviteléľől szóló
kormán1ľendelet) alapján kerĺiltek meghatározásra.
A könywizsgáIat véleménye szerint Budapest Főváľos MII. kerĹilet JózsefuáľosÍ onkoľmányzat
20ĺ6. december 31-ével végztidi| kiiltségvetési éwe vonatkozó mellékelt zárszámadásÍ

rendelettervezete és az ąbban kiizölt számviteli információk minden lényeges szempontból a

Magyarország helyr önkormiányzataiľól szóló 201'7. évi ctJoffiD(. törvénynek és az
államháztaľtásľól szóló 2011. évi cxcv. törvénynek megfelelően, a számvĺteli törvénnyel,
vďamint az államháztaľtás szĺímviteléľót szóló kormán1ľendelettel iisszhangban kerĹiltek
össze:ĺllításľa és előterjesztésľe, és ezéľt a könywizsgátat véleménye szerint a zárszámadási'

ľendelettervezet rendeletďkotásra ďkďmas.

Avelenény alapja
A könyĺrvizsgálat a Magyar Nemzeti Könywizsgálati Standardokkal tisszhangban és a
ktinywi25gála&a vonatkozó - Magýaľországon hatályos - tiirvények és egyéb jogszabátyok

alapján keľĹilt végľehajtásľa. Ezen staudaľdok ételmében fennálló kiinywizsgalói felelősség
bővebb leírását a jelentés ,,A ktin5rwizsgáió zárszámadási rendelettervezet kiinywizsgálatáéľt
és vďeményezéséért való felelőssége'' szakasza tartalmazza.
A zárszámadási ľendelettervezet ktĺnywÍzsgáló áltď végzett könywizsgálata a vonatkozó,
Magýaroľszágon hatáIyos etikaĺ kiivetďményeloĺek me$fďelve kertilt végrehajtásľa, a
kiinywĺzsgĺĺlat fiiggetlen volt az onkonnányzattól, és a ktinywizsgáłat az etĺkai
követelnényelĺkel összhangban eleget tett az egyéb etĺkai felelősségeinek is.
A könywizsgáIat meggyőződése, hory a megszeŹett könywĺzsgálati bizonýték elegendő és

me$felelő alapot nýjtott a vélemény megalkotásához.

Egyéb infurmáđók
Az egyéb információk a zárszámadási rendďettervezetben,

4025 Debrecen, Széchenyi u. t5.
Tel.: +36 52533-190 Fax: +36 52533-199
Web: www.eastaudit.hu
E-mail : info@eastaudit.hu
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foglďt nem számvÍteli informácĺókból áIltak, beleérťve azok mellékleteinek tartalmát is. A
Budapest Főváros Mtr. keľĺ.ilet Józsefuárosi onkonnáĺyzat vezetése (továbbÍakban: ,,vezetés'')

volt felelős az egyéb infoľmációk elkészítésééľt és bemutatásáeľt. A kiinywizsgálóÍ jelentés

,,Vélemény" szakaszában a zárszämadásÍ rendelettervezetben köziilt számvíteli információkľól

adott ktinywizsgálóĺ véIemény nem vonatkozott az egyéb ÍnformációLľa, és az egyéb

információkľa vonatkozóan a könywizsgálat nem bocsátott ki semmĺlyen formájú

bizonyosságot nyujtó kłivetkeztetést. A záľszámadási rendelettervezetben, annak

előterjesztésében, vďamint mellékleteikben közölt számviteli információk könywizsgátó áütď

végzett könywizsgĺílatával kapcsolatban a könywizsg:íló felelőssége volt az egyéb infonľlácíik
áttekintése (átolvasása} és ennek során annak mérlegelése, hogy a záľszámadási

rendďettervezetben, aľurak előteľjesztésében, valamint mellékleteikben foglďt egyéb

infoľmációk ellentľrondtak-e a közölt számvitďí infoľmációhrak vagy a kiinywizs$álat során

szeľzett ismeretek ďapjĺĺn úgy hint-e, hoTy azok lényeges hibás állítást tartalmaztak. Ha a
kiinywizsgá|at az elvégzett munka alapján aÍTa a következtetésľe jutott, hosy az egyéb

infoľmációk lényeges hibás ĺĺIlĺtást tartďmaztak, a ktinywizsgálafuiak kötelessége volt ezt a

tényt jelenteni.

A vezetés felďőssege a zárszámadási ľenđelettervezetért

A vezetés felelős volt az éves záľszámadási rendeletteľvezefuiek a Magyarország helyi

önkormányzatairól szőlo zoll. évĺ ctxxxx. tiĺrvénynek, vďamint az ä]Iaĺrlháztartásľól szóIó

2oĹ1'. évi cxcv. töľvénynek me$felelő tisszeállításáéľt és előterjesztésért, az abban szereplő

számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló

kormányrendeletben foglaltalĺkal iisszhangban tiirténő elkészítésért és bemutatásáért, valamint

az olyan belsĺí kontrollokért, amelyeket a vezetés sziikségesnek tariott ahhoz, hogy lehetővé

váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás ďlításoktól mentes éves

zátszámadásÍ ľendeletteryezet ďkészítése.

A kiinywízsgáůő zärszámadási rendeletteľĺrezet kłinywizsgálatáért és veleményezéséért való

felelőssége

A kiĺnywizs$álat celja volt kellő bizonyosságot szeľezni arról, hogy a záľszámadási

rendelettervezetbe bďefoglďt számvitelí ÍnformácÍók egésze nem taľtďmaz akár csďásból' akáľ

híbából eredó lényeges hĺbás ďlítást, vďamint az, hogy ennek alapján a kiinywizsgálat
véleményét taľtďmazó fi'iggetlen könywizsgĺálói jelentés keľĹiljłin kibocsátásľa' A kellö

bizonyosság magas folú bizonyosság, đe nem garancia arra, hogy a Magyaľ Nemzeti

Kłinywizsgálati Standaľđokkal tĺsszhangban elvégzett kiinywizsgálat mindig feltárta az

egyébként létező lényeges hÍbás állítást. A hibĺĺs rí'Ilítások eredhettek csalásból vagý hĺbából' és

lényegesnek minőstiltek, ha ésszeľű' lehet az a várakozás, hogy ezek iinmagukban vagy

egyĹittesen befolyásolhatták a fďhasználók adott zárszámadásĺ rendelettervezetbe belefo$alt
számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseÍt.

Esy, a Magyaľ Nemzeti Kiinywizsgĺĺlati Standaľdokkal összhan$ban elvégzésre kerĹilt

kłinywízsgálatrak a részeként a könywizs$áló szakmai megítelése, és szalonaÍ szkepticizmusa

érvényesiilt a kłĺnywizsgálat egésze soľán. Emďeti:
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A kiinywizs$álat azonosÍtotta és felméľte a zárszáĺnadási ľendelettervezetbe belefoglalt
számviteli infoľmácíók akar csďásból, akár hibából eĺedő lényeges hibás állításainak
kodcázatait, az ezen kockázatok kezeléséľe ďkalmas könywizsgálati eljárásokat
ďakított ki és hajtott végre, valamint a véIemény megalapozásához elegendő és

me$felelő könywizsgalati bizonyítékot szerzett. A csďásbóI eľedő lényeges hibás a]Iítás

fel nem tárásának kockázata nagyobb volt, mint a hibából eredőé, mivel a csďás

magában fo$aIhatott tisszejátszást, hamisítást, szándékos kĺhagyásokat, téves

nyĺlatkozatokat, vagy a belső kontroll feliilíľását;
A könyĺrvizs$álat érĽékelte az Önkormányzatnál és intézményeinel a vezetés álta]

alkalmazott számvitelĺ polítĺka me$felelőségét és a vezetés áItď készített számvÍteli
becslések és kapcsolódó közzétételek ésszeľűségét.

A kiinywizsgálat megÍsmerte a könywizsgálat szempon{iából releváns belső kontrollt
annak érdekében, hogy olyan kiinywizsgĺĺlati eljárások kertiljenek tervezésre, amelyek
az adott körtilmények kiizött megfelelőek, de nem azéľt, hogy a belsó konüoll
hatékonyságára vonatk ozoan vélemény nyilvánítrĺsra keľĺiljön sor.

A kiinywĺzsgálat ktivetkeztetést vont le arľól, hogy a zárszámadási rendeletteľvezet

számviteli információinak ďapjár:l szolgáló éves ktiltségvetésĺ beszámolók kapcsán
helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállďkozás (tevékenység) folytatásának elvén
ďapuló számvitel ďkďmazása, vďamint a megszeľzett kłĺnywizsgĺ{Iati bizonyíték
alapján aľról, hogy állt-e ferrn lényeges bizonfialanság olyan eseményekkel vagý
feltételelĺkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétségetvethettek fel az onkormányzatnál
és intézményeinél a váIlalkozás folytatása elvének érvényesiilését illetően, kiilönös
tekĺntettel a szervezeti és feladatváltozásokľa, beleértve jtivőbeli események, vďamint
a feltételek változásáuak hatásait is.

A könywizs$álat megvizsgálta a záĺszámadásÍ rendelettervezetbe belefoglďt számviteli
infoľmációkat, kiiltinös tekintettel az onkormányzatnak a zárszámadás keľetében

bemutatott költségvetési mérle$éľe, pénzeszkiĺzeinek változásáľa, adósságállományára,
vagyonkimutatására, továbbá a többéves kĺhatássď járó diintések számszerűsítetť

hatásaiľa, a közvetett támogatásokľa és az onkormányzattutajdonában álló szeľvezetek

műkii déséb őL szátmazó kötelezetts égek, részesedések alakulásáľa.

A ktinywizs$álat kommunikálta az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kéľdések

mďett - a könywizsgálat tervezett hatóktĺrét és ütemezését, a ktĺnywizsgálat jelentős

megállapításait, beleértve az önkormányzat áltď alkalmazott belső kontrollnak a

könyĺrvizsga]at során azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.
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Debrecen, 2oL7. május 09. í
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