
GÖDÖLLŐ ÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. május 25-én tartandó ülésére 

Tárgy: Beszámoló a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Kuratóriumának 

és Felügyelő Bizottságának 2016. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Rétfalvi Antal kuratórium elnöke 
Horváth Ferenc Felügyelő Bizottság elnöke 



Tisztelt Képviselő Testület! 

Gödöllő Város Képviselő Testülete 1992-ben a 108/2001.VII.l.) számú önkormányzati 
határozatával megalapította a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Alapítványt, melyet 
2000-ben közalapítvánnyá minősített át. 

Az alapító az Alapító Okiratban célként jelölte meg a Gödöllő és környéke lakossága 
Közbiztonsági helyzetének és közérzetének javítását a közbiztonság színvonalának 
emelésével, az illetékességi te1ületen működő gazdálkodó szervezetek, pénzintézetek és a 
lakosság vagyonbiztonsági helyzetének javítását, valamint a bűnmegelőzési és bűnüldözési 
tevékenység hatékonyabbá és eredményesebbé tételét, az alapítvány speciális eszközeivel, 

Az alapító a Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumának, és felügyelő bizottságának 
összetételét a 27.Pk.62.331/1992/32 sz. határozatával változtatta meg 
Az elmúlt év folyamán a Felügyelő Bizottságból távozó Kozák László és Kvacsány Róbeft 
tagok helyett Dr Reindl Lászlót és Wirnhardt Ádámot kérte fel a felügyelő bizottság tagjaiv~, 
Mindketten elfogadták a megbízást, és részt vesznek az alapítvány munkájában. 

A 2016 évben az önkormányzattól kapott támogatásokat határidőre, január végére és május 
15. elszámoltuk. 

Az április27. kuratóriumi ülés határozata alapján a rendőrség részére 12 db táblagép 
vásár!~ megtörtént. A gépekből 11 db a kapitányság állományában levő dolgozókhoz került, 
a 12. pedig Dr Bozsó Zoltán dandártábornok részére került átadásra áthelyezése alkalmából, 
megköszönve a munkáját és az alapítvány munkájának támogatását. 

Az Önkormányzattól kaptunk 4.070 e Ft-ot, egy Dacia Dokker típusú gépkocsi beszerzésére 
a gödöllői Rendőrkapitányság részére. A gépkocsit az elmúlt év július 9. rendeltük meg. A 
gépkocsit a rendőrség munkatársai november 30. vették át, és őrizték a rendőrség garázsában, 
hogy a megkülönböztető jelzéseket be tudják majd szerelni a gépkocsiba. A hivatalos átadása 
az idén, az elmúlt hetekben történt. 

A gépkocsira kapott összeggel az alapítvány határidőre, január hónapban elszámolt. 

A vásárolt új gépkocsira, és a két, elmúlt években vásárolt, az alapítvány tulajdonában lévő 
gépkocsira is CASCO biztosítást kötöttünk. 

A közalapítvány tőkéjének növelésére cégekkel vettük fel a kapcsolatot. A szadai Mondi cég 
hosszas tárgyalás után végül is elállt a támogatási szerződés megkötésétől. Ebben az évben is 
folytatjuk a cégek megkeresését támogatási célból. 

Az elmúlt évben is vásároltunk telefonkártyát a rendőrkapitányság részére, 3000 Ft értékben. 

Egy alkalommal kapitánysági jutalmazásra egy ajándék kosarat vásároltunk. 

A személyi jövedelemadó 1 %-ból az alapítványhoz 35.000 Ft folyt be, mely összeget a 
gépkocsit CASCO biztosításának kötésénél használtuk fel. 



Az alapítvány a 2016 évet pözitívan zárta. A számszaki adatok kiértékelése után az alapítvány 
Megfelelt a közalapítványi elvárásoknak. 

A közalapítvány kuratóriuma április 25. elfogadta a 2016 évi munkáját. Az ez évi feladatunk 
lesz a gödöllői cégek felkeresése támogatási céllal. 

Köszönöm a Képviselő Testületnek a megítélt támogatást, Dr Gémesi György polgármester 
úrnak az éves költségeink fedezésére nyújtott támogatását. 

Köszönöm az év folyamán nyújtott segítséget Dr Bozsó Zoltán dandártábornoknak, Pecze 
Dániel és Pelyhe József alpolgármestereknek, Lukácsi Zsuzsa r.alezredesnek, Kerekes Katalin 
pénztárosunknak és Dr Máthé András kuratóriumi tagnak. 

Gödöllő 2017 május 12. 

Rétfalvi 
kuratóriumi elnök 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: 

l 13 Budapest Környéki Törvényszéki 

Tárgyév: 

i 2 I o l 1 l s I 

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik! 

a. Szervezet 

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy) 

Szervezet neve: 

Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány 

Szervezet székhelye: 

Irányítószám: ~0~~ Település: l._G_ö_d_ö_ll_ö ___________________ __. 

Közterület neve: ~ls-~b-d-1-----------------. 
. 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') 

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

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjénel< neve: 

Képviselő aláírása: 

Keltezés: 

Gödöllő 

Ny.y.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! 

1 Rétfalvi Antal 

Emelet: 

Emelet: 

Közterület jellege: ._lte_I r __ ~ _ _. 

Ajtó: 

Közterület jellege: 

Ajtó: 

Nyomtatva: 2017.04.03 07.20.04 



A könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

,,,, 1. 

ű 
a ~ 1 ~ I 1 

c~y.wt•""'• 
. _ ... _.mer ege (Adatok ezer forintban.) 

Előző év Előző év Tárgyév 
helyesbítése 

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 

A. Befektetett eszközök 5957 8306 

1. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök 5957 8306 

Ill. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 1098 412 

1. Készletek 

JI. Követelések 150 0 

Ill. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 948 412 

e. Aktív időbeli elhatárolások 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 7055 8718 

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) 

D. Saját tőke 7055 8718 

1. Induló tőke/jegyzett tőke 100 100 

II. Tőkeváltozás/eredmény 5233 6955 

Ill. Lekötött tartalék 

IV. trtékelési tartalék 

V. T árg~évi eredmény alaptevékenységből 
(köz asznú tevékenysegből) 1722 1663 

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 

1. Hátrasorolt kötelezettségek 

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

Ill. Rövid lejáratú kötelezettségek 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 7 055 8718 

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír al~pon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.04.03 07.20.04 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év 
helyesbítése helyesbítése 

1. Értékesítés nettó árbevétele 

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke 

3. Egyéb bevételek 5062 4105 5062 

ebből: 

- tagdíj 

- alapítótól kapott befizetés 

- támogatások 4873 4070 4873 

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei 

A. összes bevétel (1 +-2+3+4) 5062 4105 5062 

ebből: közha~znú tevékenység 
bevételei 5023 4070 5023 

5. Anyagjellegű ráfordítások 752 560 752 

6. Személyi jellegű ráfordítások 130 0 130 

ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai 

7. Értékcsökkenési leírás 982 1519 982 

8. Egyéb ráfordítások 1476 363 1476 

9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai 

B. Összes ráfordítás 
3340 2442 3340 (5+6+ 7 +8+9) 

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai 3340 2442 3340 

e. Adózás előtti eredmény 
(A-B) 1722 1663 1722 

10. Adófizetési kötelezettség 

D. Tárgyévi eredmény (C-10) 1722 1663 1722 

PK-142 

(Adatok ezer forintban.) 

összesen 

előző év tárgyév 
helyesbítése 

4105 

4070 

4105 

4070 

560 

0 

1519 

363 

2442 

2442 

1663 

1663 

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.04.03 07.20.04 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2. 

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység 

előz6 év elóz6év tárgyév előző év előző év 
helyesbítése helyesbítése 

Tájékoztató adatok 

A. Központi költségvetési 
támogatás 

ebből: 
- normatív támogatás 

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás 4490 4 070 

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 jövedelamadó 
me~határozott részének adózó 
ren elkezése szerinti felhaszná 39 35 lásáról szóló 1996. évi CXXVI. 
törvény alapján kiutalt összeg 

F. Közszolgáltatási bevétel 

Könyvvizsgálói záradék 

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. 

tárgyév 

00 Igen 

előző év 

4490 

39 

PK-142 

(Adatok ezer forintban.) 

Összesen 

előző év 
helyesbítése 

tárgyév 

4070 

35 

D Nem 

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.04.03 07.20.04 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

1. Szervezet I Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai 

1.1 Név: szervezet 

1.2 Székhely: Szervezet 

Irányítószám: §:][!]@]@] Település: 'Gödöllő 
Közterület neve: !szabadság 

1 

Közterület jellege: 

Házszám: j9 j Lépcsőház: ,__ _ ___.l Emelet: Ajtó: 

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység 

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység 
Irányítószám: DDDD Település: .....----------------------------. 

Közterület neve: Közterület jellege: 

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó: 

1.3 Bejegyző/ Jogi személlyé nyilvánító határozat száma: l1131·1PlkJ·l612131311I 1 ~11919121/(!E] 

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet'1 [Il!J-@I!J-161o141 1 1 1 1 

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma: [!:][~][!][!j@J@J[Ij~ -[Ij-[!:J~ 

1.6 Szervezet/ Jogi személy szervezeti egység jRétfalvi Antal 1 
képviselőjének neve: .__ _____________________ __.._ 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Gödöllő és Környéke lakosságának közbiztonságának helyzetének javítása, bűnmegelőzési tevékenység 
és más szervezetek, lakosság vagyonbiztonságának javítása. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: !Gödöllő és környékének közbiztonság javítása 

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: !civil törvény 

1 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: hakosság és egyéb más szervezetek 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 
1 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

1 

1 

1 

1 

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.04.03 07.20.04 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet / Jogi személy: szer.vezeti egység neve: 

Gödöllő és Környéke Közbiztonságért Közala.píNány 

5. Cél s~~rinti jutattá9bk ~lIBútatása 
(Adatok ezer forintban.) 

1 „.' 

5.i ~~u~Jutta'.tiís' mégnevezése Előző év Tárgyév 
,, 

alapítvány részesült cél szerintiben 4912 4070 

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év 
,., 

.:,: 

5.3 Cél szerinti jutattás megne~éSé Előző év Tárgy év 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 4912 4070 

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(mindösszesen) 4912 4070 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

6.1 Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

nem volt ilyen jellegű juttatás 
,,., 1 „·1,1'' ·' 

6.2 Tisztség Előző ~.v (1) Tárgy év (2) 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás (mindosszesen): 

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.04.03 07.20.Q4 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység neve: 

Gödöllö és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány 

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 5062 4105 

ebből: 

e. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 39 35 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)] 5 023 4070 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 3340 2442 

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 130 0 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 3340 2442 

K. Tárgyévi eredmény 1722 1663 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenysé~et vé9ző személyek száma 

10 10 (a közérClek ~ 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) [(/1+/2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] D ~ 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] D ~ 
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] ~ D 
Ectv. 32. § (5) e) [(L1+L2)/2>= 10 fő] ~ D 

~·riyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.04.03 07.20.04 
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 

Szervezet /Jogi személy szervezeti egység neve: 

ödöllő és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány 

Támogatási program elnevezése: Támogatás 

Támogató megnevezése: Gödöllő Önkormányzat 

központi költségvetés D 
önkormányzati költségvetés 00 

Támogatás forrása: 

D nemzetközi forrás 

más gazdálkodó D 
Támogatás időtartama: éven belüli 

Támogatási összeg: 4070 

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4070 

- tárgyévben felhasznált összeg: 4070 

- tárgyévben folyósított összeg: 4070 

Támogatás típusa: visszatérítendő D vissza nem térítendő [X] 
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként: 

Személyi 

Dologi 4070 

Felhalmozási 

összesen: 4070 

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A támogatást személygépjármű beszerzésére kapta a közalapítvány, melyet arra fel is használt. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása 

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

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.04.03 07.20.04 



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet 
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 

Ml - Mellékletek 

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve: 

Gödöllö és Környéke Közbiztonságért Közalapítvány 

Csatolt mellékletek 

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés' Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142-03 Jegyzőkönyv Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-142 

[X] 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
[X] 
D 
D 
D 

Ny.v.:6.5 A nyomtatvány papír a!apon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.04.03 07.20.04 



GÖDÖLLŐ ÉS KÖRNYÉKE KÖZBIZTONSÁGÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 

Tisztelt Képviselőtestület! 

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága az Alapítvány 
Kuratóriumával közösen tartott ülésen megvitatta és elfogadta az alapítvány egyszerűsített 
beszámoló mérlegét és eredmény kimutatását, közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint: 

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016 évi egyszerűsített 
mérlegének egyező eszköz-forrás oldala: 

8.718 eFt 

Az eredmény felosztása: 

Adózás előtti eredmény 
Adófizetési kötelezettség 
Tárgyévi közhasznú eredmény: 

1.663 eFt 
0 eFt 

1.663 eFt 

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény kimutatása alapján: 

Bevétel: 
Támogatások: 
Ráfordítások: 
Eredmény: 
Tőkeváltozás: 

4.105 eFt 
4.070 eFt 
2.442 eFt 
1.663 eFt 
6.955 eFt 

Fenti mérlegadatokat a jogszabályoknak megfelelően közzé kell tenni! 

A közalapítvány közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját, eredmény kimutatását és 
egyszerűsített mérlegét könyvvizsgáló véleményezte, és elkészítette a könyvvizsgálói 
jelentést. 

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet a Felügyelő Bizottság beszámolójának megvitatására, és 
elfogadására. 

Gödöllő 2017 április 26 

/ 

/ 

. 
/ 

Horváth Ferenc 
FB elnök 



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány tulajdonosainak 

Vélemény 

Elvégeztem a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány mellékelt 2016. evi 
egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2016. 
december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező 
végösszege 8 718 E Ft, az adózott eredmény 1 663 E Ft (nyereség) -, és az ezen időponttal végződő 
üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint, az egyéb magyarázó információkat, és a 
kiegészítő mellékletet tartalmazó közhasznúsági mellékletből áll. 

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad, a 
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. 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 

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra 
vonatkozó - Magyarországon hatályos - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen 
standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem ,,A könyvvizsgáló egyszerűsített 

éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége" szakasza taitalmazza. 

Az egyszerűsített éves beszámoló általain végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyai·országon hatályos 
etikai követehnényeknek megfelelve, független vagyok a Társaságtól, és ugyanezen etikai 
követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is. 

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

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 szetinti egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségeinek 
sajátosságairól szóló, a 342/2011.(12.29) konnányrendelettel módosított 224/2000. (XII.19.) 
Ko1mányrendeletben, valamint a 2011. évi CLXXV. a civil szervezetekről szóló törvényben, és a civil 
szervezetek nyilvántartásának egysze1űsítését és gyorsítását célzó 2016. évi CLXXIX törvényben 
foglaltakkal összhangban történő és a valós bemutatás követehnényének megfelelő elkészítéséért, 
valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon 
az akár csalásból, al(át· hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egysze1űsített éves beszámoló 
elkészítése. 

Az egyszerűsített éves beszán1oló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy fehné1je a 
Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye 
a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valainint a vezetés felel a vállalkozás 
folytatásának elvén alapuló számvitel egyszerűsített éves beszátnolóban való alkalmazásáért, azt az 
esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni a Társaságot vagy beszüntetni az 
üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség. 
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Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért. 

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége 

A könyvvizsgálat során célom, kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves 
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint 
az, hogy ennek alapján a véleményemet tmtalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A 
kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem gm·m1cia ana, hogy a Magym· Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltálja az egyébként 
létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek 
minősülnek, ha éssze1ű lehet az a vál·akozás, hogy ezek ömnagukban vagy együttesen befolyásolhatják 
a felhasználók adott egyszerűsített éves beszálnoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. 

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre ke1ülő 

könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tmtok fenn 
a könyvvizsgálat egésze során. Emellett: 

• Azonosítom és felbecsülöm az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 
lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati 
eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valmnint véleményem megalapozásához elegendő és 
megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. 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 
felülfrását; 

• Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 
olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott kö1ülmények között 
megfelelőek, de nem azé1t, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságál·a vonatkozóm1 
véleményt nyilvánítsak. 

• Értékelem a vezetés által alkahnazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 
készített szálnviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. 

• Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 
elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján 
mról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel 
kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Tál·saság vállalkozás folytatásál·a való 
képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság 
áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített 
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 Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni. 

• Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, 
beleé1tve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valmnint értékelem azt is, hogy az 
egyszerűsített éves beszálnolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 
bemutatása. 
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Kommunikálom az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 
tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által 
alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is. 

Gödöllő, 2017. március 31. 

Virág Lászlóné 
Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása 

Kamarai tag könyvvizsgáló neve: 

Virág Lászlóné 

Nyilvántaitási szám: 001407 



HATÁROZATI JAVASLAT 

Gödöllő Város Képviselő-testülete a Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 

Gödöllő, 2017. május „ 


