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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítésérıl

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi egyszerősített éves költségvetési
beszámolójáról készült jelentés.

Elvégeztem Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi zárszámadási
rendelettervezetének elıterjesztésében mellékelt, 2011. évi egyszerősített éves költségvetési
beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerősített éves költségvetési beszámoló a
2011. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegbıl – melyben az eszközök és források
egyezı végösszege 38.426.695 E Ft, a tartalékok összege 896.348 E Ft –, és az ezen
idıponttal végzıdı évre vonatkozó egyszerősített pénzforgalmi jelentésbıl, amely szerint a
2011. évi
költségvetési pénzforgalmi bevétel 8.154.380 E Ft, a
költségvetési
pénzforgalmi kiadás összege 8.484.811, valamint az ezen idıponttal végzıdı évre
vonatkozó egyszerősített pénzmaradvány kimutatásból, amely szerint a tárgyévi helyesbített
pénzmaradvány 896.348 E Ft, az egyszerősített vállalkozási maradvány kimutatásból –
amely szerint a vállalkozási maradvány - 0 e Ft -, áll.
A vezetés felelıssége az éves beszámolóért
A vezetés felelıs az egyszerősített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben
foglaltakkal és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban
történı elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belsı kontrollokért, amelyeket
a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetıvé váljon az akár csalásból, akár hibából eredı
lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése.
A könyvvizsgáló felelıssége

Az én felelısségem az egyszerősített éves költségvetési beszámoló véleményezése
könyvvizsgálatom alapján. Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati
Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és
egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy
megfeleljek bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy

tervezzem meg és végezzem el, hogy kellı bizonyosságot szerezzek arról, hogy az éves
beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.
A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja
könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerősített éves költségvetési beszámolóban
szereplı összegekrıl és közzétételekrıl. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerősített
éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredı, lényeges hibás állításai
kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétıl függnek. A kockázatok ilyen
felmérésekor a könyvvizsgáló az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és
valós bemutatása szempontjából releváns belsı kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan
könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között
megfelelıek, de nem azért, hogy a vállalkozás belsı kontrolljának hatékonyságára
vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott
számviteli politikák megfelelıségének és a vezetés által készített számviteli becslések
ésszerőségének, valamint az egyszerősített
éves költségvetési
beszámoló átfogó
prezentálásának értékelését is. Meggyızıdésem, hogy a megszerzett könyvvizsgálati
bizonyíték elegendı és megfelelı alapot nyújt könyvvizsgálói záradékom megadásához.
Záradék:

A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi
egyszerősített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési
és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban
foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot
szereztem arról, hogy az egyszerősített éves költségvetési beszámolót a számviteli
törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és
az általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményem szerint az egyszerősített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés teljesítésérıl, a 2011. december 31-én
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad.
Véleményem szerint az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásában 2011. december
31-én feltüntetett adatok, valamint a zárszámadási rendelettervezet vagyonkimutatásában
közölt adatok az egyszerősített éves költségvetési beszámoló adataival összhangban vannak.
Szekszárd, 2012. április 21.

Dr. Cseke László
Képviseletre jogosult.
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi zárszámadási rendelettervezetérıl

A 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET

I.

A törvényesség és a jogszabályok betartása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Jegyzıje a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendelettervezetet a törvényes határidın
belül elkészítette, és azt a Polgármester a Közgyőlés elé terjesztette.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendelettervezete elıterjesztése során
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint,
tájékoztatásul , a következı mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, elıirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.
Tartalmaznia kell még a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 3. §. szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteket.
Az elıírásoknak megfelelıen a rendelet tervezet tartalmazza:
- a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét, eredeti, módosított elıirányzat,
teljesítés megosztásban,
- a mőködési és a felhalmozási célú költségvetés egyensúlyának alakulását,
- intézménysorosan a mőködési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a címek és

-

alcímek szerinti bontásban (önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények),
az önkormányzati kiadásokat,
az önkormányzati bevételeket forrásonként,
az egyéb szervezetek támogatását,
a pénzeszközök változását,
az ellátottak pénzbeli juttatásait,
a pénzmaradvány elszámolását,
a felújítási és a felhalmozási kiadásokat,
a kisebbségi önkormányzatok mőködési és felhalmozási mérlegét,
a hitelállomány alakulását,
a több éves kihatással járó kötelezettségeket,
a közvetett támogatások kimutatását jogcímenként,
az önkormányzat költségvetési mérlegét,
a kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegét,
az európai úniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2011. évi
bevételeit és kiadásait,
a gazdasági társságokban lévı részesedések változását,
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mőködésébıl származó önkormányzati
kötelezettségek 2011. évi teljesítését,
a számviteli beszámoló részeit,
a vagyon kimutatást.

II.

A pénzügyi helyzet, az adatok valódisága

A hitelfelvétel nélküli tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek teljesítése a 8.154.380 e
Ft, a módosított elıirányzat 103,5 százaléka.
A költségvetési pénzforgalmi kiadások teljesítése 8.484.811 e Ft, amely 93,5 százalék
teljesítést jelent a módosított elıirányzathoz.
Az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 896.348 e Ft.
Az önkormányzatnak 2011. december 31-én mőködési forrás kiegészítı hitele 916.889 volt.
Véleményem és vizsgálataim szerint a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyőlése elé terjesztett, a 2011. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelettervezet
valós adatokat tartalmaz, megfelel a jogszabályi elıírásoknak, ezért a rendelettervezetet

8.367.355 e Ft költségvetési bevétellel,
1.228.458 e Ft finanszírozási bevétellel,
9.595.813 e Ft bevétellel,
8.484.811 e Ft költségvetési kiadással,
848.796 e Ft finanszírozási kiadással,
8.890.216 e Ft kiadással,
883.793 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal,

elfogadásra javaslom.

A bevételek és a kiadások egyenlege 705.597 e Ft többlet, amely a finanszírozási mőveletek
egyenlegének, az igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások
különbsége összegébıl adódik.
Szekszárd, 2012. április 21.

Dr. Cseke László
képviseletre jogosult
engedély szám: 001430.,
7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36.

Dr. Cseke László
költségvetési minısítéső kamarai tag könyvvizsgáló
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KIEGÉSZÍTÉS
SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011. évi zárszámadási rendelettervezetérıl,
a
2011. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról
és
könyvvizsgálói hitelesítésérıl készült jelentéshez

A 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELETTERVEZET

I. A törvényesség és a jogszabályok betartása
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzatának Jegyzıje a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról és a
pénzmaradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendelettervezetet a törvényes határidın
belül elkészítette, és azt a Polgármester a Közgyőlés elé terjesztette.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló zárszámadási rendelettervezete elıterjesztése során
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint,
tájékoztatásul , a következı mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, elıirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerősítését évenkénti bontásban és összesítve, és
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.
Tartalmaznia kell még a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény 3. §. szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteket.
Az elıírásoknak megfelelıen a rendelet tervezet tartalmazza:
- a bevételek és a kiadások pénzforgalmi mérlegét, eredeti, módosított elıirányzat,
teljesítés megosztásban,
- a mőködési és a felhalmozási célú költségvetés egyensúlyának alakulását,
- intézménysorosan a mőködési és a felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat a címek és
alcímek szerinti bontásban (önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények),

-

az önkormányzati kiadásokat,
az önkormányzati bevételeket forrásonként,
az egyéb szervezetek támogatását,
a pénzeszközök változását,
az ellátottak pénzbeli juttatásait,
a pénzmaradvány elszámolását,
a felújítási és a felhalmozási kiadásokat,
a kisebbségi önkormányzatok mőködési és felhalmozási mérlegét,
a hitelállomány alakulását,
a több éves kihatással járó kötelezettségeket,
a közvetett támogatások kimutatását jogcímenként,
az önkormányzat költségvetési mérlegét,
a kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegét,
az európai úniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok 2011. évi
bevételeit és kiadásait,
a gazdasági társságokban lévı részesedések változását,
az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mőködésébıl származó önkormányzati
kötelezettségek 2011. évi teljesítését,
a számviteli beszámoló részeit,
a vagyon kimutatást.

II.A szabályszerőségi helyzet, az adatok valódisága

Az évközi szabályszerőségi vizsgálataim szerint a könyvvezetés szabályozottsága és
pontossága biztosított volt, és megfelelı információt nyújtott mind az évközi beszámolók,
mind az évközi költségvetési rendelet módosítások megalapozásához.
A testületi döntésekbıl és a külsı változásokból adódó módosításokat a költségvetésen
átvezették.
A kötelezettség vállalások nyilvántartása és a mérleg alatti tételek számbavétele
szabályszerően és ellenırizhetıen történik. Az ellenırzési nyomvonal követelménye
érvényesül. A gazdasági események az alapbizonylatoktól a fıkönyvi könyvelésig, vagy
onnan vissza, jól követhetık.
Az eljárásrendek a kötelezı szabályzatokban ki vannak alakítva.
A folyamatba épített elızetes és az utólagos vezetıi ellenırzésen kívül a Polgármesteri
Hivatal a belsı ellenırzést társulásos szervezeti formában mőködteti.

A KÖNYVVIZSGÁLAT

I.

Az önkormányzati beszámoló könyvvizsgálati kötelezettsége

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. § szerint a megyei jogú város
köteles független könyvvizsgálót megbízni. A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a
Képviselı-testület elé kerülı költségvetési – és zárszámadási rendelet tervezeteket abból a
szempontból, hogy valós adatot tartalmaznak-e, illetve mindenben megfelelnek-e a
jogszabályi elıírásoknak. (A régi Ötv. vonatkozó rendelkezései hatályban vannak 2012-ben
is.)
A könyvvizsgáló köteles felülvizsgálni és záradékkal ellátni az éves egyszerősített
költségvetési beszámolót.
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000.(XII. 24.) Kormányrendelet 46. §. (1) bekezdése szerint a könyvvizsgálat célja
annak megállapítása, hogy a megyei jogú város egyszerősített éves beszámolója, költségvetési
beszámolója a számviteli törvény, illetve a hivatkozott rendelet elıírásai szerint készült, és
ennek megfelelıen megbízható és valós képet ad az önkormányzat vagyoni és pénzügyi
helyzetérıl, a gazdálkodás eredményérıl.
A (2) bekezdés szerint a könyvvizsgáló feladata az egyszerősített éves költségvetési
beszámoló mérlegében kimutatott eszközök érték adatai az önkormányzati ingatlan kataszteri
nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplı
értékadatokkal való egyezıségének vizsgálata is.
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Dr. Cseke László költségvetési minısítéső
kamarai tag könyvvizsgálót bízta meg a folyamatos könyvvizsgálattal (engedélyszám :
001430).

Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolóját az
alábbi jogszabályok alapján vizsgáltam felül:
-

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,(régi)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény(új),
a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény,
az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII 19..) Korm. r.,
az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet,
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet,
a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény.
a Magyar Köztársaság gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény.

II.

A vizsgálat hatóköre

Szekszárd Megyei Jogú Város beszámolójának könyvvizsgálatát a Magyar Könyvvizsgálói
Kamara által kötelezıen elıírt, és 2011. december 31-ig bevezetett nemzeti könyvvizsgálati
standardokkal összhangban végeztem.

A folyamatos könyvvizsgálat és a 2011. évi beszámoló értékelésekor
vizsgáltam
a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény 15., 16. § -ban foglalt alapelvek , a költségvetési
számvitelre vonatkozó sajátos alapelvek érvényesülését, valamint azt, hogy betartották-e
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben foglalt elıírásokat.
Megállapítottam, hogy az önkormányzat évközi könyvvezetése és a beszámoló
elkészítése során betartotta a fenti jogszabályok elıírásait.
A könyvvizsgálat során közremőködött:
-

Pál József Igazgató,
Tamási Anna osztályvezetı,
Csanda Gyöngyi fıelıadó,
Kovács Edit fıelıadó,
Szepesi Györgyné fejlesztési-beruházási elıadó,
Kerekesné Simcsik Szilvia fımunkatárs.

A vizsgálat során rendelkezésemre állt:
- a kötelezı szabályzatok köre,
- az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi
beszámolói, az önkormányzat összevont beszámolója, az ezeket alátámasztó fıkönyvi
kivonatok, a csatlakozó analítikus nyilvántartások és leltárak, ideértve az ingatlan
katasztert is.
- az egyéb iratanyag.
A magyar könyvvizsgálati standardok alapján kellı bizonyosságot kellett szereznem arra
vonatkozóan, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi
egyszerősített éves költségvetési beszámolója nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján és a
Magyarországon a könyvvizsgálatra érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján
hajtottam végre.
A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellı bizonyosságot
kellett szereznem arról, hogy az önkormányzat pénzügyi kimutatásai ( egyszerősített mérleg,
egyszerősített pénzforgalmi jelentés, egyszerősített pénzmaradvány kimutatás és
egyszerősített eredmény kimutatás) nem tartalmaznak lényeges hibás állítást.
A könyvvizsgálat magában foglalta a pénzügyi kimutatások tényszámait alátámasztó
bizonylatok tételes és szúrópróbaszerő vizsgálatát. Emellett a könyvvizsgálat kiterjedt az

alkalmazott számviteli alapelvek és az alkalmazott becslések és értékelési eljárások
megítélésére, valamint a pénzügyi kimutatások bemutatásának átfogó értékelésére.
Meggyızıdésem, hogy munkám megfelelı alapot nyújt véleményem kialakításához, és a
korlátozás nélküli hitelesítı záradék adásához.

III.

A 2011. évi folyamatos könyvvizsgálat

Az évközi könyvvizsgálat megállapítottam, hogy az évközi költségvetési rendelet
módosítások az államháztartási törvény elıírásainak megfelelıen tartalmazták a mőködési és
a felhalmozási célú bevételeket és a kiadásokat az eredeti elıirányzat, módosított és új
elıirányzat és eltérés bontásban.
Az elıterjesztések tartalmazták a módosítások számszaki hatásait az intézménysoros
táblázatokban költségvetési szervenként, az ellátottak pénzbeli juttatásait, a speciális
támogatásokat, a beruházási, a felújítási és egyéb felhalmozási célú támogatások és kiadások,
költségvetési létszámkeret bontásban.
A 2011. évi költségvetési koncepció, a költségvetési rendelet tervezet, az elfogadott rendelet
módosítások véleményezésekor vizsgáltam, hogy az önkormányzat kötelezettség vállalása
nem lépi-e túl az engedélyezett mértéket (a felsı határ a korrigált saját bevételek 70,0
százaléka).
A pénzügyi helyzet az elızı évekhez képest nem változott. Az átszervezések és a szigorú
költséggazdálkodás következményeként sikerült fenntartani a finanszírozás biztonságát.

IV.

A 2011. évi gazdálkodás értékelése

Összességében, véleményem szerint, a 2011. évi gazdálkodásra pénzügyi szempontból a
feszítettség volt a jellemzı.
Az önkormányzat fizetıképességét folyamatosan fenntartotta, a kötelezı és az önként vállalt
feladatait ellátta.
A gazdálkodás folyamán a törvényi elıírásokat, a kötelezı szabályzatokban rögzített
eljárásrendet betartották.
A belsı kontrollok – FEUVE, belsı ellenırzés – mőködtek. A belsı ellenırzés társulásos
formában mőködik.
Az év végi jelentıs jogszabályi környezetváltozás – új önkormányzati törvény, új
államháztartási törvény, stabilitási törvény, a végrehajtásra kiadott kormányrendeletek –, a
2012. költségvetési rendelet és a zárszámadás szerkezetében okoztak jelentıs változásokat.
Nem voltak átmeneti rendelkezések.
A változások átvezetése a könyvviteli rendszereken jelentıs többlet feladatot jelentett a
pénzügyi, költségvetési apparátusnak. A 2011. évi zárszámadást illetıen a Magyar
Államkincstárnál a kincstári beszámolási rendszer mőködtetésében zavarok mutatkoztak,
amelyek nehezítették a zárszámadás adatainak összesítését.(paraméterezés).

V.

A 2011. évi egyszerősített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálata

Elvégeztem Szekszárd Megyei Jogú város Önkormányzata 2011. évi , a 2011. december
31-i fordulónapra készített, egyszerősített éves költségvetési beszámolójának a
felülvizsgálatát, amelyben az egyszerősített éves mérleg fıösszege – eszközök és források
egyezıen – 38.426.695 e Ft.
Ez a 2010. évi 37.385.720 e Ft értékő, auditált mérleg fıösszeghez képest
növekedés.

1.040.975 e Ft

Az egyszerősített pénzforgalmi jelentés kiadási fıösszege 8.899.712 e Ft, a bevételi
fıösszeg 9.9.156.592 e Ft.
Az egyszerősített pénzfogalmi jelentés költségvetési kiadási összege 8.484.811 ezer forint, a
költségvetési pénzforgalmi bevételi összege 8.165.008 ezer forint.
A korrigált költségvetési kiadások és bevételek egyenlege: 130.046 e Ft.
A módosított pénzmaradvány 883.793 e Ft.
Szekszárd Megyei Jogú Város gazdálkodását,
pénzügyi helyzetét a költségvetési
megszorítások jelentısen érintették az elmúlt évben.
Az önkormányzat és intézményei pénzügyi gazdálkodása biztosította a kötelezı és az önként
vállalt feladatok ellátását a feszített követelmények és a dologi kiadások elıirányzatának
szőkössége ellenére.
Az önkormányzat vagyona 2011. évben alapvetıen a tárgyi eszközök és a pénzeszközök
növekedése miatt 2,8 százalékkal nıtt.
Törvényi kötelezettség miatt a beszámoló készítés fordulónapját követıen az önkormányzati
tőzoltóság átkerült a Katasztrófavédelemhez. Az intézmény 2011. évi költségvetési
beszámolóját auditálva adtuk át a Katasztrófavédelemnek.
A könyvvizsgálat során Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi egyszerősített éves
költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint
felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendı és megfelelı bizonyosságot szereztem arról, hogy
az egyszerősített éves költségvetési beszámoló a számviteli törvényben , illetve az
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint
készítették el.
Az egyszerősített éves költségvetési beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl megbízható és valós képet ad.
Javaslom a Közgyőlésnek Szekszárd Megyei Jogú Város 2011. évi egyszerősített éves
költségvetési beszámolójának elfogadását.
Szekszárd, 2012. április 21.
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kamarai tag könyvvizsgáló
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