
GÖDÖLIÓÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

E LÖTE R J ESZT ÉS 

A. képviseötestület 2019 május 30„-án tartandó ülésére 

Tárgy: Beszámoló a Gödölőés Környéke Közbiztonságáé1i Közalapítvány Kuratóriumának 
és FelügyeBBizottságának 2018. évi tevékenységén! 

EDt:e1jesz6: Rétfalvi Antal kuratórium elnöke 
Horváth Ferenc FelügyeBBizottság elnöke 



Tisztelt KépviseB Testület! 

Gödölö Város KépviseB Testülete 1992-ben a 108/2001. VII.1.) számú önkormányzati 
határozatával megalapította a GödölBés Kömyéke Közbiztonságáért Alapítványt, melyet 
2000-ben közalapítvállilyá mitmített át. 

Az alapító az Alapító Okiratban célként jelölte meg a Gödölöés kömyéke lakossága 
Közbiztonsági helyzetének és közérzetének javítását a közbiztonság színvonalának 
emelésével, az illetékességi te1iileten nűköcőgazdálkodó szervezetek, pénzintézetek és a 
lakosság vagyonbiztonsági helyzetének javítását, valamint a lünnegeilzési és líínüldözési 
tevékenység hatékonyabbá és eredményesebbé tételét, az alapítvány speciális eszközeivel. 

Az elmúlt évben az alapítvány kuratóriuma egy alkalommal ülésezett.. 

A 2018 évben az Önkormányzattól két esetben kaptunk támogatást, 800 ezer Ft-ot a nűködési 
költségekre, és 150 ezer Ft támogatást a biztonságos világ, biztonságos közlekedés témájú 
aszfaltrajz verseny költségeire, melyet az iskolák részére írt ki a Godölöi Renc&:kapitányság. 
Az adók 1 százalékából ebben az évben az alapítvány 49 ezer Ft bevételre tett szert. 

Az elmúlt évben a GödölDi Kapitányságon használatban le\Öhárom gépkocsinkra CASCO 
biztosítást kötöttünk. Az NGX 696 rendszámú gépkocsinknak volt egy káresete, melyhez az 
alapítvány bruttó avulás és önrész címén 88.899 Ft összeget fizetett ki, mely összegl:íSI a Pest 
Megyei Renc&kapitányság 50.000 Ft-ot megtérített. 
A biztosítási év lejárta után a biztosító felbontotta a szermést. 
Erre a gépkocsinkra ebben az évben más biztosítónál kötöttünk CASCO szerroést 

A gépkocsijaink nem cascos javításánál is közreníködtünk, de ezek költségét nem az 
alapítvány biztosította. 

Az aszfaltrajz verseny sikeresen lebonyolódott, a gödöliiiskolákból sokan vettek részt rajta. 
A verseny szakmai részét Koczka Diána rencfrfhadnagy, a gazdasági részét Kerekes Katalin 
pénzügyi efudó bonyolította le. 

A versenyre kapott támogatással az Önk01mányzatnál határicfre elszámoltunk. 

A Budapest Banknál átvilágítást tartottak, melyhez rengeteg anyagot, és rengeteg icft kellett 
fordítani. Összesen 11 alkalommal kellett a bankba menni ebben az ügyben. 

A könyvencégünk elkészítette a pénzügyi beszámolót, mely a tárgyalási anyag részét képezi. 

Az elmúlt év gazdasági adatai alapján a közhasznú címet nem tudtuk elérni, mert az erellátás 
mutatóinál a két évre nézett számok alapján mindhárom mutatónk nemleges lett. 

Ahhoz, hogy a közhasznú címet elérhessük, ebben az évben az árbevételünket 1 millió Ft 
felett kell teljesítenünk. Bevételt az eIIDévek tapasztalata alapján adományból csak az 
Önkormányzattól várhatunk, és az adók 1 százalékából szerzett összeglDI állhat. 



Ebben az évben is felkértük a Renc&kapitányságot, hogy az 1 százalékot a kapitányság 
állományánál szervezzék meg az alapítvány részére. 

Ké1jük a kuratóriumi tagokat, isme&öket hogy az adó 1 %-ával támogasson bem1ünket. 
Adószámunk: 1918513-1-13 

Az önkom1ányzattól erre az évre 800.000 Ft összeget kaptunk a költségeinkre. 

A három gépkocsink közül az NYW 851 forgalmi rendszámú ebben az évben összetört, 
totálkáros leti. 

Az elmúlt év folyamán köszönöm mindenkinek az alapítvány részére végzett tevékenységet 
Külön szeretném kiemelni a pénztárosunk,Kerekes Katalin munkáját, aki az egész évben a 
segítségünkre volt.. 

Köszönöm az elmúlt évi munkáját a kuratóriumi és felügyeobizottsági tagoknak. Külön 
köszönöm dr Máté Andás segítségét, aki a banki tevékenységünk lebonyolításában segít. 
Köszönöm Lukácsi Zsuzsanna r.alezredes, Farkas Imre r.ezredes, Lajmer György 
rencörkapitány, Pelyhe József alpolgármester segítségét 
Köszönöm dr Gémesi György polgánnester úrnak és a Képviseö Testületnek a megítélt 
tárna gatásokat. 

Az alapítvány kuratóriuma az eooévDl késziUt beszámolót a 2019 május 17-.i kuratóriumi 
ülésen egyhangilag elfogadta. 

Gödölö2019 május 21. 

Rétfal vi Antal 
kuratóriumi elnök 



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

ln Budapest Környéki Törvényszéki 

Időszak terjedelme: egész év [X] töredék év D 

Szervezet neve: 

Szervezet székhelye: 

év 

~@J0~-@J0-@J0 
időszak kezdete 

PK-442 

Tárgyév: 

l 2 I o l 1 la J 

0@]0~-0~-@]0 
időszak vége 

Irányítószám: ~~~~ Település: jGÖdöllő 
~------~~-----~~~-----~ 

Közterület neve: jr-s--b-d-,-----------------.-
. za a sag 

Házszám: Lépcsőház,: 

Jogi személy szervezeti egység neve: 

Jogi személy szervezeti egység székhelye: 

Irányítószám: DDDD Település: 

Közterület neve: 

Házszám: Lépcsőház: 

Nyilvántartási szám: 
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet'J 

Bejegyző határozat száma: 
(Jogi személy szervezeti egység esetében: 
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma) 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjénel< neve: 

Képviselő aláírása: 

Keltezés: 

Gödöllő 

1 Rétfalvi Antal 

Emelet: 

Emelet: 

Közterület jellege: l._te_'r ____ ...... 

Ajtó: .__I __ ___. 

Közterület jellege: 

Ajtó: 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

GöclöllO és Környéke Kö.zbiztonságért Közalapftvány 

PK-442 

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege {Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 6101 3 917 

1. Immateriális javak 

11. Tárgyi eszközök 6101 3 917 

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 44 315 

1. Készletek 

11. Követelések 0 0 

111. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 44 315 

e. Aktív időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 6145 4232 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 6145 4232 

1. Induló tőke/jegyzett tőke 100 100 

11. Tőkeváltozás/eredmény 8 618 6 045 

Ill. Lekötött tartalék 

IV. Értékelési tartalék 

V. Tárg~évi eredmény alaptevékenységből 
(köz asznú tevékenységből) -2 573 -1913 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 

11. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 6145 4232 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.2214.39.43 
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PK-442 

2018„év 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Gödöllo és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány 

~ _.,..,. ~-- ..- IJ , hi::u::'.7~ . ~--- • 1 

11::yy~::u:.c1 Slleu Clt:::Ulll'!;;;ll ;,.an.--..-

(Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév 
helyesbftése helyesbftése helyesbf tése 

1. Értékesítés nettó árbevétele 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3. Egyéb bevételek 550 1348 550 1348 

ebből: 

- tagdíj 

- alapítótól kapott befizetés 

- támogatások 297 1049 297 1049 

ebből: adományok 50 950 50 950 

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 

A. Összes bevétel (1 +-2+3+4) 550 1348 550 1348 

ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei 550 1348 550 1348 

5. Anyagjellegű ráfordítások 918 1077 918 1077 

6. Személyi jellegű ráfordítások 0 0 0 0 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 

7. Értékcsökkenési leírás 1 2 205 z 184 2 205 2184 

8. Egyéb ráfordítások 0 0 0 0 

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

B. összes ráfordítás 
3123 3 261 3123 3 261 (5+6+ 7+8+9) 

ebből: közhasznú tevékenység 
·ráfordításai 3123 3 261 3123 3 261 

e. Adózás előtti eredmény 
(A-B) -2 573 -1913 ·2 573 -1913 

10. Adófizetési kötelezettség 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) -2 573 -1913 -2 573 -1913 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.2214.39.43 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 
Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Gödöllö és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. (Adatok ezer forintban.) 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

előző év előző év tárgyév előző év előző év 
helyesbftése helyesbítése 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás 

ebből: 
- normatív támogatás 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 200 950 

ebből: 
- normatív támogatás 

e. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás 

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás 

E. A személyi jövedelemadó 
me_ghatározott részének az 
adozó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 47 49 
CXXVl.törvény alapján átutalt 
összeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

G. Adományok 50 950 

Könywizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

tárgyév 

IXJ Igen 

Összesen 

előző év előző év tárgyév 
helyesbítése 

200 950 

47 49 

50 950 

D Nem 

Nyomtatva: 2019.03.22 14.39.44 



PK-442 

2018.év 

1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Név: Szervezet 

Gödöllo és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány 

1.2 Székhely: Szervezet 

Irányítószám: ~~@]@] Település: 

Közterület neve: Is b d , . za a sag 
Közterület jellege: 

Házszám: 19 1 Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység 
l~nyM~ám: DDDD Tul~ül~: ~,-----------------------~ 

Közterület neve: !.__ ___________ ___..! 
Házszám: Lépcsőház: .__ _ ____.! Emelet: 

1.3 Bejegyző I Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: 

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet'~ 

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: jRétfalvi Antal 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

[ili]·~·l6l2l3l3l1l l l@Ji~l[ili] 
[ili]-@ill- ltliliDTIJ 

[!]~[!]~@]~[!]@]-[!]-[!]~ 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Göclöllö és környéke lakosságának közbiztonságának helyzetének javítása, bCinmegelözési tevékenység és 
más szervezetek, lakosság vagyonbiztonságának javítása 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: !Gödöllő és környékének közbiztonság javítása 1 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 
1 

1 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: l 1akosság és egyéb más szervezetek 1 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
1 1 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-442 

2018.év 

Szervezet J Jogi személy szervezeti egység neve: 

Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány 

5. Cél szerinti jutattások kimutatása 
(Adatok ezer forintban.) 

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

0 0 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
{összesen) 0 0 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
{mindösszesen) 0 0 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2) 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindósszes~m): 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.22 14.39.44 
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PK-442 

év 

Szervezet J Jogi személy szervezeti egység neve: 

Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Kőzalapftvány 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.) 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 550 1348 

ebből: 

e. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 47 49 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 

D. Közszolgáltatási bevétel 

E. Normatív támogatás 

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 503 1299 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 3123 3 261 

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 0 0 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3123 3 261 

K. Adózott eredmény -2 573 -1913 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenysé{J_et vé~ző személyek száma 

10 10 (a közérdeku önkentes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Igen Nem 

Ectv. 32. § (4) a) [(81+82)/2 > 1.000.000, - Ft} D ~ 
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] D ~ 
Ectv. 32. § (4) e) [(11+12-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25} D ~ 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02} ~ 0 
Ectv. 32. § (5) b) {(Jl+J2)/(Hl+H2)>::::0,5] ~ D 
Ectv. 32. § (5) e) [(L1+L2)/2>= 10 fő] ·~ D 

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.03.22 14.39.45 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet 

2018.év 
Szervezet J Jogi személy szervezeti egység neve: 

Gödöllö és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány 

Támogatási program elnevezése: Gödöllő Önkormányzat 

Támogató megnevezése: 

központi költségvetés D 
önkormányzati költségvetés 00 

Támogatás forrása: 

D nemzetközi forrás 

más gazdálkodó D 
Támogatás időtartama: éven belüli 

Támogatási összeg: 950 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 950 

- tárgyévben felhasznált összeg: 950 

- tárgyévben folyósított összeg: 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő · 

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 

Dologi 950 

Felhalmozási 

Összesen: 950 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

MCiködésí költségekre és gyermekek varázskréta-aszfaltverseny megrendezésére lett felhas.ználva. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

PK-442 

00 

Az üzleti évben végzett tevékenységek megegyeznek a 2. pontban felsorolt tárgyévben végeztt alapcél szerinti 
tevékenységekkel, 

Nvnmt:itv~: 201A.O~.?? 1d.~~-Mi 



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány tulajdonosainak, a közalapítvány 

kuratóriumának 

Vélemény 

Elvégeztem a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egysze1űsített éves beszámoló a 2018. december 31-i 
fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege 4 232 E Ft:, a 
tárgyévi eredmény - 1 913 E :Ft (veszteség)-, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 
eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó 
kiegészítő mellékletből áll. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszeriísített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. december 31-én fennálló vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, valamint az. ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi 
helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a 
továbbiakban: „számviteli törvény"). 

A vélemény alapja 

Könywizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és akönyvvizsgálatra 
vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 
standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített 
éves beszámoló könywizsgálatáé1t való felelőssége" szakasza taitalmazza. 

Független vagyok a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványtól a vonatkozó, 
Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói 
hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyehni eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az 
ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott 
„Könyvvizsgálók Etikai Kódexe"-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltal<: szerint, és megfelelek az 
ugyanezen n01mál<.bqn szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 
nyújt véleményemhez. 

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet 

Az egyéb információk a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi 
közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. 
(XII.30.) Konnányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független 
könyvvizsgálói jelentésem „Vélemény" szakaszában az egyszerüsített éves beszámolóra adott 
véleményem nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre 
vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen fonnájú bizonyosságot nyújtó következtetést. · 

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az· én 
felelősségem a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a 
közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb info1mációk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerüsített 
éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, 
hogy azok lényeges hibás állítást taitalmaznak. Ha az elvégzett munkám alapján airn a következtetésre 
jutok, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartahnaz, kötelességem erről és a hibás 
állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm. 

1 



A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel és a számviteli törvény 
szerinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól 
szóló~ 479/2016. (XII.28.) Kmmányrendeletben, valanünt a 2011. évi CLXXV. a civil szervezetekről 
szóló törvényben, és a civil szervezetek nyilvántartás~rnk egyszerűsítését és gyorsítását célzó 2016. 
évi CLXXIX törvényben foglaltakkal összhangban tötiénő és a valós bemutatás követelményének 
megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart 
ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes 
egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. 

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azé1i, hogy felmérje a Gödöllő és 

Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott 
helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos infonnációkat, valamint a 
vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. 
A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését 
eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó 
tényező, körülmény nem áll fenn. 

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni anól, hogy az egyszerűsített éves 
beszámoló egésze nem tartahnaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint 
az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A 
kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia ana, hogy a Magyar Nemzei1 
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltál.ja az egyébként 
létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek 
minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják 
a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. 

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 
alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn. 

Továbbá: 

• Azonosítom és fehnérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 
lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok 
kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő 

lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a 
csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott kötülmények között 
megfelelőek, de nem azért, hogy a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány belső 
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyíl vánítsak. 

• Étiékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerííségét. 
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• Következtetést vonok le atTól, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeá11ítása, valamint a megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyíték alapján anól, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan 
eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a 
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány vállalkozás folytatására való képességét 
illetően. Amennyiben azt a következtetést voriom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, 

független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egysze1űsített éves 
beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem 
megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói 

·jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események 
vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Gödöllő Környéke 

Közalapítvány nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az egysze1i'tsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, 
beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt 1s, hogy az 
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 

bemutatása. 

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Gödöllő és 

Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány által alkalmazott bels'ő kontrollnak a könyvvizsgálatom 
során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek 

Oödö116, 2019. március 22. 
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A közalapítvány közhasznú egyszerüsf tett éves beszámolóját, eredmény kimutatását és 
egyszerűsített mérlegét független könyvvizsgáló véleményezte és elkészítette a 
könyvvizsgálói jelentést. 

Kérjük a Tisztelt képviselötestületet a Felügyelő Bizottság beszámolójának. megvitatására, és· 
elfogadására .. 

Gödöllő 2019 május 17 

Hf.lh.áth 
FB elnök 



HATÁROZATI JAVASLAT 

A Képviselő-testület a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Határidő: a határozat közlésére azonnal 
Felelős: dr. Gémesi György polgármester 
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