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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Méhtelek Község Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2010. évi egyszerűsített összevont éves
költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról
Méhtelek Község Önkormányzat, székhely: 4975 Méhtelek, Sport út 9., Törzsszám: 442671 Képviselő-testülete
által megválasztott Controlling-Consulting Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft. nyilvántartási szám: 002429
könyvvizsgálója, Remenyikné Kovács Róza 005101 szám alatt bejegyzett könyvvizsgáló állandó
könyvvizsgálatra szóló megbízás keretében elvégeztem Méhtelek Község Önkormányzatának 2010. december
31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített éves költségvetési beszámolója mérlegének, pénz-maradvány
kimutatásának és eredménykimutatásának, továbbá pénzforgalmi jelentésének vizsgálatát. Az Önkormányzat és
önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó intézményei adatait együttesen tartalmazza a 2010. évi
egyszerűsített éves költségvetési beszámolója.
Az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése az Önkormányzat vezetésének a felelőssége. A
könyvvizsgáló felelőssége a közzétételre kerülő egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett
könyvvizsgálat alapján, valamint a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített éves beszámoló
összhangjának megítélése.
Feladatom a közzétételre kerülő egyszerűsített éves költségvetési beszámoló hitelesítése könyvvizsgálatom
alapján, valamint annak megítélése, hogy az abban közölt információk összhangban vannak-e a számviteli
nyilvántartásokban foglaltakkal.
A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok, valamint a költségvetés alapján gazdálkodó,
önkormányzatokra vonatkozó, Magyarországon érvényben lévő hatályos jogszabályok alapján hajtottam végre.
A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot
szereztem arról, hogy Méhtelek Község Önkormányzat egyszerűsített éves költségvetési beszámolója nem
tartalmaz lényeges hibás állításokat.
A könyvvizsgálat magában foglalta Méhtelek Község Önkormányzatának közzétételre kerülő 2010. évi
egyszerűsített mérlegének, pénzforgalmi jelentésének, pénzmaradvány-kimutatásának tényszámait és állításait
alátámasztó 3. és 12. havi bizonylatok mintavétel alapján történő vizsgálatát, a számviteli szabályok és alapelvek
betartásának és alkalmazásának megítélését, valamint a beszámoló összeállításának általános értékelését.
Auditálási munkám az adóhatósági kapcsolatok tételes vizsgálatát nem foglalta magába, ellenőrzésem az
Önkormányzat adózását is csak szúrópróbaszerűen érintette.

A könyvvizsgálat során Méhtelek Község Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített, összevont éves
beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar nemzeti
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő
bizonyosságot szereztem arról, hogy a 2010. december 31-i állapotot tükröző
1. 537.709 eFt mérlegfőösszeget,
-11.238 eFt helyesbített pénzmaradványt,
Polgármesteri Hivatal 2010. évi
intézményeivel együtt
Polgármesteri Hivatal 2010. évi
- intézményeivel együtt

258.322 eFt bevételi főösszegét
259.959 eFt valamint a
258.352 eFt kiadási főösszegét
259.594 eFt

tartalmazó egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számvitelről szóló módosított 2000. évi C.
törvény, az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormány-rendelet szerint készítették el. A
pénzforgalmi jelentés adatainak vizsgálata során megállapítottam, hogy a kiadások és bevételek
teljesítését a számviteli szabályoknak megfelelő könyvelési tételek rögzítik. Az éves költségvetési
beszámoló részét képező mérleg, pénzforgalmi jelentés és pénzmaradvány-kimutatás a kiegészítő
mellékletekben foglalt információkkal együtt az Önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről megbízható és valós képet ad
A 2010. évi költségvetési beszámolóra adott előzetes hitelesítő záradékot a Képviselő-testület jóváhagyó
határozata után a 2011. június 30-ig közzétételre kerülő egyszerűsített éves költségvetési beszámolón
véglegesítettem.
Nyíregyháza, 2011. június 28.
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