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Független Könyvvizsgálói Jelentés 
 

 
 

az ózdi Önkormányzati Képviselő-testület részére a 2010. évi egyszerűsített 
tartalmú összevont költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról! 

 
 
Elvégeztük az Ózdi Városi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház tér 1. sz.) 
2010. december 31. fordulónapjára elkészített, az önkormányzat és 
intézményei adatait összevontan tartalmazó költségvetési beszámoló 
egyszerűsített mérlegének – melyben az eszközök és források egyező 
főösszege 22.442.837 e HUF -, a tartalékok összege 1.381.186 e HUF – , 
valamint a 2010. költségvetési évre vonatkozó egyszerűsített 
pénzmaradvány-kimutatásának és eredmény-kimutatásának, továbbá az 
egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének – melyben a 2010. költségvetési 
évben a teljesített költségvetési pénzforgalmi bevételek összege 8.489.516 e 
HUF, a teljesített költségvetési pénzforgalmi kiadások összege 8.155.843 e 
HUF – vizsgálatát, melyeket a 2010. évi Önkormányzati intézményi éves 
költségvetési beszámolója tartalmaz. 
 
 
Az egyszerűsített beszámoló elkészítése a jegyző feladata. A könyvvizsgáló 
felelőssége az egyszerűsített beszámoló véleményezése az elvégzett 
könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az 
egyszerűsített beszámoló összhangjának megítélése.   
 
 
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és 
Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb 
jogszabályok alapján hajtottuk végre.  A fentiek értelmében a könyvvizsgálat 
tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot kell 
szereznünk arról, hogy az egyszerűsített beszámoló részei nem tartalmaznak 
lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta az 
egyszerűsített beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen 
alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek 
és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb becsléseinek, valamint az 
egyszerűsített beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, 
hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) 
megadásához. 
 

 
                            ®

B és Társa Könyvvizsgáló Iroda Kft.
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Záradék/Vélemény: 
 
 
A könyvvizsgálat során az ózdi Önkormányzat (3600 Ózd, Városház tér 1. 
sz.) a 2010. évi egyszerűsített beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok 
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati 
Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és 
megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített 
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek 
szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített beszámoló az 
Ózdi önkormányzat (3600 Ózd, Városház tér 1. sz.) 2010. december 31-én 
fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós 
képet ad.   
 
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk figyelmüket, hogy az önkormányzat 
kötelezettségei jelentősen emelkedtek a 2010. költségvetési év során. Ezen 
belül a hosszúlejáratú kötelezettségek állománya mintegy 697 M HUF-al 
emelkedett, döntően a kedvezőtlen deviza árfolyam alakulás miatt, mely 
kedvezőtlen hatást gyakorol a következő költségvetési évek finanszírozási 
egyensúlyára. 
 
 
Egerben, 2011. április 7-én 
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