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1. A vizsgálat során figyelembevett fontosabb jogszabályok, előírások. 
 

- 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 
- 368/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet (Ávr.) 
- 1995. évi CXVII SZJA törvény és hatályos módosításai 
- 4/2013. (I.11.) évi kormányrendelet az államháztartás számviteléről 
- 2000. évi C számviteli törvény és hatályos módosításai 
- 2007. évi CXXVII Áfa törvény és hatályos módosításai 
- 2003. évi XCII Art törvény és hatályos módosításai 
- 1997. évi LXXX TB törvény és hatályos módosításai 

 
 
      2.  A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam 
 végre. A Standardok értelmében az éves költségvetési előterjesztés véleményezése során 
 meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési tervezet nem tartalmaz-e 
 jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a 
 költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat 
 megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés 
 átfogó bemutatásának értékelését.  
 Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény 
 kialakításához és az Alapítói döntés megalapozásához. 

 
 
3. A költségvetési tervezet előterjesztésének napja a költségvetési törvény 
 kihirdetésétől számított 45. nap.  

 
 

  A „Társulás” a rendelkezésemre bocsájtott előterjesztést a Magyarország 2014. évi 
 költségvetésének a szellemében, a fenti törvényi elvárás strukturáltsága szerint a 
 korábbi évek tény és terv adatainak az összehasonlíthatósága alapján állította össze. 

 Mindezen összehasonlíthatóság törvényi kötelmen alapul, természetesen a tények 
 ismeretének a hiányában két év a „Társulásnál” összehasonlíthatatlan. 
 
  

4.   A költségvetési előterjesztés elkészítésénél figyelembe vett általános szempontok: 
  

- Likviditási egyensúly biztosítása.   
- Működőképesség, takarékosság, hatékonyság érvényesítése. 
- A közigazgatási rendszer átalakításához való kellő igazodás. 



- A folyamatban lévő projektek zavartalan pénzügyi finanszírozása. 
- Az óvatosság elvének érvényesítése. 
- 2014. évet érintő adó és jogszabályi változások figyelembevétele. 
- Makrogazdasági tendenciák hatásainak mérlegelése. 
 

 
5. A költségvetés összetétele: 
 
 
 Működési bevételek/kiadások: 98.028,-eFt 
 
 Működési bevételek finanszírozási forrása bérleti  díj, áfa visszaigénylés. 
 Működési kiadások köre: bér, bérjárulékok, dologi kiadások, fizetendő áfa.  
 
 Felhalmozás jellegű bevételek értéke összesen: 5.457.729,-eFt ami tartalmazza az év 
 elejei pénzmaradvány értéket. A finanszírozás forrása EU, Költségvetés, KA illetve 
      Keop 1.1.1./B/10-2011-0002 projekt eszközeinek bérleti díja, továbbá a 
      visszaigényelhető áfa.  
 
  
 Felhalmozás jellegű kiadások összesen: 5.485.068,-eFt mely összetétele a következő: 
 
 
  2002/HU/16/P/PE/017      117.185,-eFt 
  Keop 1.1.1./C/13 projekt   1.760.925,-eFt 
  Keop 2.3.0./2F/09-2010-023 projekt  1.492.286,-eFt 
  Díjkompenzáció szolgáltatók fele  1.687.177,-eFt 
  Tartalék:        427.495,-eFt 
   
  

 A fenti  számadatokból egyértelműen megállapítható, hogy a „Társulás” 2014-ben 4
 projekt (2002/HU/16/P/PE/017, Keop 1.1.1./C/13, Keop 2.3.0/2F/09-2010-023, 
 Díjkompenzáció Szolgáltatók fele) managelésében vesz részt. Mindezt 3 fős saját 
 állományi dolgozó közreműködésével, továbbá megbízásos jogviszonyban a Tiszta 
 Európa Kft-vel együttműködve végzi.  
 
 A dologi kiadások magában foglalják a „Társulás” hagyományos kiadásait, mint autó- 
 iroda bérlet, közüzemi számlák … stb. 
 
 Összességében a költségvetési tervezet számadataiból leszűrhető, hogy a 
 pénzforgalom  96,7%-t a négy projekt finanszírozása teszi ki.  
 

6. Vélemény: 
 
   
 A költségvetés főösszege: 5.671.696,-eFt 
 
 A fentiek alapján megállapítom, hogy a „Társulás” 2014. évi költségvetési 
 tervezete megfelelő tartalommal, határidőre elkészült. 
 



 Véleményem szerint a „Társulás” a 2014. évi költségvetési tervezetről szóló 
 előterjesztésében minden jövőbeni gazdasági eseményt annak előzetes tartalma 
 alapján valósághűen mutat be. A jogszabályokkal szembeni megfelelőségek 
 megvannak. A bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottak, elfogadhatók. 
 Az előirányzatok biztosítják a költségvetés egyensúlyát. Javaslom mind az 
 Alapítók, mind az Alapítók képviseletében eljáró Társulási Tanács tagjai fele a 
 2014. évi költségvetési tervezet elfogadását. 
 
 
 

  
  
 
 
 
Veszprém 2014. február 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Bagoly László  
       Kamarai tag könyvvizsgáló 

  


