
























Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság  

Elnökétől. 

Cserkeszőlő        

 

 

MEGHÍVÓ 

 

 

A Pénzügyi – Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság 2022. július 21-én /csütörtökön/ 15,00 órakor 

rendkívüli ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.  

 

 

Az ülés helye: Képviselői Irodaház  

  

 

Napirendi javaslat: 

 

 

1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatásának pályázata. 

Előadó: polgármester  

 

2. A 2023-2037 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása. 

Előadó: polgármester  

 

3. Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „V.A.” 

végelszámolásával kapcsolatos döntéshozatal (kiosztással). 

Előadó: végelszámoló  
 

 

Cserkeszőlő, 2022. július 20. 

 

 

. 

 Györe Dávid Attila sk. 

 bizottság elnöke 



1. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 

támogatásának pályázata. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.07.21. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.07.20. 

 
Készítette:   
Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



ELŐTERJESZTÉS 
 

a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásának pályázatáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Az idei évben is kiírásra került az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések 
önkormányzatainak szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásának pályázata, 
melynek keretében az alábbi támogatás fajták egyikére lehet a pályázatot benyújtani: 
 
1.) Keménylombos tűzifa: 
     maximálisan igényelhető mennyiség: 214 erdei m3 

        - a támogatás mértéke: 4.484.370, - Ft 
     - az önerő összege: 271.780, - Ft 
 
2.) Lágylombos tűzifa: 
     maximálisan igényelhető mennyiség: 321 erdei m3 

        - a támogatás mértéke: 4.076.700, - Ft 
     - az önerő összege: 407.670, - Ft 
 
3.) Barnakőszén:   
     maximálisan igényelhető mennyiség: 642 q 
     - a támogatás mértéke: 2.038.350, - Ft 
     - az önerő összege: 407.670, - Ft 
 
A támogatást +/- 5% tűréshatárú, átlagosan 100 cm hosszú, 5-35 cm átmérőjű tűzifának kizárólag a 
fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott 
erdőgazdálkodótól történő megvásárlására, vagy barnakőszén vásárlására lehet fordítani. 
 
A tűzifa vagy szén szállításából eredő költségek – ide értve a rászorulókhoz való eljuttatást is - az 
önkormányzatot terhelik. 
 
Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 tűzifát vagy 10 q szenet lehet biztosítani, melyért a 
támogatásban részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető. 
 
A benyújtás határideje: 

 ebr42 rendszerben 2022. augusztus 31. 
 
Elbírálás határideje: legkésőbb 2022. szeptember 30-ig. A miniszter az igényelt mennyiségnél 
kevesebb tüzelőanyag megítélésére is jogosult. 
 
A kiosztás határideje a támogatásban részesülők számára: 2023. február 15. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és annak eldöntésére, hogy 
mely tüzelőanyagra kívánja benyújtani pályázatát! 
 
Cserkeszőlő, 2022. július 20. 
 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
…/2022.(VII.20.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

- a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatásának pályázatáról. 

 
 

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatának benyújtását 
keménylombos tűzifára/lágylombos tűzifára/barnakőszénre. 
A pályázathoz szükséges önerőt a 2022. évi költségvetéséből biztosítja ……….. Ft összegben. 
 
A települési önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér. 
 
 
Erről értesül:  - Képviselő-testület tagjai – Helyben 
 - Varga Attila polgármester – Helyben 
 - Dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
 - Dr. Czakó Petra jogi asszisztens - Helyben 
 - Gazdálkodási Csoport – Helyben 
 - Szilágyiné Kardos Erika vezető-főtanácsos - Helyben 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 Varga Attila sk. dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester jegyző 
                                                                                                                  polgármester                                                                                                    



2. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

A 2023-2037 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.07.21. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.07.20. 

 
Készítette:   
Szabó-Kiszel Adrienn műszaki ügyintéző 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Varga Attila polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Cserkeszőlő Községi Önkormányzat 
  Polgármesterétől 

5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. 
telefon: (56) 568-455  fax: (56) 568-462 

 
Előterjesztés 

2023-2037 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadására 
 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2011.évi CCIX. törvény (Vksztv.) 11.§ rendelkezése szerint a víziközmű-szolgáltatás 
hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközmű-rendszerenként 15 éves időtávra (2023-
2037) gördülő fejlesztési tervet kell készíteni, melyet a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatal részére kell benyújtani. A Gördülő Fejlesztési Tervnek (GFT) 
Felújítási, Pótlási és Beruházási fejezetei vannak. A Gördülő Fejlesztési Tervet a Bácsvíz Zrt. 
készíti, melynek beruházási fejezetéhez kéri az önkormányzatot, hogy tájékoztassa a 
rövidtávú (1 év), középtávú (2-5 év) és hosszú távú (6-15 év) víziközmű fejlesztésekkel 
(szennyvíz és ivóvízhálózat) kapcsolatos igényeiről. 
 
Megvizsgálva az utóbbi időben beérkezett kérelmeket, és a már kiépült hálózatok adta 
lehetőségeket az alábbi javaslatot teszem a Képviselő testület részére: 
 

I. Ivóvíz hálózat fejlesztése terén 
 

1. Rövidtávú 
Cserkeszőlő, 0216/2 hrsz. ingatlan vízellátásának kiépítése.  
Kérelem érkezett ivóvízbekötéssel kapcsolatban. A Bácsvíz Zrt. megvizsgálta a 
lehetőségeket, mely szerint a 950 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú útról a 0216/141 hrsz-ú 
úton keresztül lehetne bevinni. 
Az előzetes költségek alapján a tervezés becsült díja: 120. 000,- Ft (nettó), kivitelezés 
becsült díja: 1. 000. 000,- Ft (nettó). 
Cserkeszőlő, nyersvíz- és tisztavíz tárolók levegőszűrőinek cseréje 
Az előzetes költségek alapján a kivitelezés becsült díja: 838. 633,- Ft (nettó) 
Beton úton ivóvíz gerincvezeték és csatlakozások kiépítése Forrás és Kuna utca 
között. (hrsz 757, 758,759, 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvíz ellátása) 
Több lakos nyújtott be igényt a Beton út - Forrás és Kuna József u. közötti szakaszra 
vonatkozóan ivóvíz hálózat kiépítésére. Az érintett szakaszon gerincvezeték kiépítése 
szükséges. 
Az előzetes költségek alapján a tervezés becsült díja: 548. 150,- Ft (nettó), kivitelezés 
becsült díja: gerincvezeték - 10. 000. 000,- Ft (nettó), vízbekötés: 250. 000,- Ft (nettó) / 
db. 



2. Középtávú 
Cukros dűlő ivóvíz gerincvezeték és csatlakozások kiépítése 
I. Cukros dűlőben lakók nyújtottak be igényt az I. Cukros dűlőre vonatkozóan ivóvíz 
hálózat kiépítésére. A beruházás költsége előzetes becslések alapján 10 millió forint 
(nettó). 

 
3. Hosszútávú 
Beton út kerékpárút alatt ivóvíz gerincvezeték kiépítése 250 méter hosszúságban 
(Kuna József utca - Termál park között). 
A vezeték kiépítésével a Beton úton nem maradna ivóvízzel el nem látott ingatlan. Becsült 
bekerülési költség: 7 millió forint (nettó). 

 
II. Szennyvíz hálózat fejlesztése terén  

 
1. Rövidtávú 
Beton út szennyvíz gerinc és csatlakozások kiépítése Forrás és Kuna utca között. 
(hrsz 757, 758,759, 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvíz ellátása)  
Több lakos nyújtott be igényt a Beton út - Forrás és Kuna József u. közötti szakaszra 
vonatkozóan szennyvízvíz hálózat kiépítésére. Az érintett szakaszon gerincvezeték kiépítése 
szükséges. A beruházás költsége előzetes becslések alapján 30 millió forint (nettó). 

 
2. Középtávú 
Beton út kerékpárút alatt szennyvíz gerincvezeték kiépítése 250 méter hosszúságban 
(Kuna József utca - Termál park között). 
A vezeték kiépítésével a Beton úton nem maradna szennyvízzel el nem látott ingatlan. 
Becsült bekerülési költség: 35 millió forint (nettó). 

 
3. Hosszútávú 
Üdülő övezetben szennyvíz hálózat kiépítése. (Tulipán utca, Árvácska utca, Rozmaring 
u, Rózsa u., Gyöngyvirág u., Muskotály u. Napsugár u. Liliom u. Jókai J. u. Kuna u.) 
2300 fm 
Várható költség: 149,5 millió forint (nettó) hosszútávon, részletekben megvalósítva.  

 
Forrás utca – Iskola út közötti szakaszon gerincvezeték és csatlakozások kiépítése. 
Az ívóvíz vezeték már ki van építve ezen a szakaszon. Várható becsült költség: 140 millió 
forint (nettó.) 

 
A Gördülő Fejlesztési Terv 2023-es évben a Bácsvíz Zrt tájékoztatása szerint felülvizsgálható, 
módosítható.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet a Gördülő Fejlesztési Tervet fenti tartalommal fogadja el. 
 
 
Cserkeszőlő, 2022. július 20. 
 
 
 Varga Attila sk. 
 polgármester 
 
 



HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
 
…./2022.(VII.21.) sz. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata 

 a 2023-2037 évi Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról. 
 
 
Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023-2037. évi Gördülő 
Fejlesztési Terv dokumentációját megtárgyalta és azt jóváhagyja az alábbi kiegészítésekkel: 
 
A Képviselő-Testület 2023-2037 közötti időszakban (rövid, közép és hosszútávú ütemezéssel) 

kívánja megvalósítani az alábbi beruházásokat: 

 
Ivóvíz hálózat fejlesztése terén: 

 Cserkeszőlő, 0216/2 hrsz. ingatlan ivóvízellátásának kiépítését. (2023) 
 Beton út ivóvíz gerinc és csatlakozások kiépítését Forrás és Kuna utca között. (hrsz 

757, 758,759, 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvíz ellátása) (2023) 
 I. Cukros dűlő ivóvíz gerinc és csatlakozások kiépítése (2024-2027) 
 Beton út kerékpárút alatt ivóvíz gerincvezeték kiépítése 250 méter hosszúságban 

(Kuna József utca - Termál park között (2028-2037) 
 

Szennyvíz hálózat fejlesztése terén: 

 Beton út szennyvíz gerinc és csatlakozások kiépítése Forrás és Kuna utca között. (hrsz 
757, 758,759, 760/4, 0285/43 ingatlanok ivóvíz ellátása) (2023) 

 Beton út kerékpárút alatt szennyvíz gerincvezeték kiépítése 250 méter hosszúságban 
(Kuna József utca - Termál park között (2024-2027) 

 Üdülő övezetben szennyvíz hálózat kiépítése (Tulipán utca, Árvácska utca,  
Rozmaring u, Rózsa u., Gyöngyvirág u., Muskotály u. Napsugár u. Liliom u. Jókai u. 
Kuna u.) (2028-2037) 

 Forrás utca – Iskola út közötti szakaszon gerincvezeték és csatlakozások kiépítése 
(2028-2037) 

 
 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 

 

Erről értesül:  

- Képviselő-testület tagjai – Helyben 
- Bácsvíz Zrt. – 6000, Kecskemét, Izsáki út 13. 
- dr. Tóth Dániel jegyző – Helyben 
- Varga Attila polgármester – Helyben 
- Horváth Attila alpolgármester – Helyben 

 
 
 Varga Attila sk. Dr. Tóth Dániel sk. 
 polgármester  jegyző 



3. napirend 
 

Előterjesztés: 
 
Címe: 

Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Korlátlan Felelősségű Társaság „V.A” 

végelszámolásával kapcsolatos döntéshozatal. 
 
 
Testületi ülés dátuma:   
2022.07.21. 

 
 
Készítés ideje:   
2022.07.21. 

 
Készítette:   
Dantesz Dánielné végelszámoló 
 
Ellenőrizte: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Jóváhagyta: 
dr. Tóth Dániel jegyző 
 
Előterjesztő 
Dantesz Dánielné végelszámoló 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Nyílt 
ülés 

Zárt ülés 

Képviselő-testület  X  

Idegenforgalmi Bizottság   

Oktatási- Ifjúsági és Civil Szervezetekért Felelős Bizottság   

Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatási Bizottság X  

Szociális Bizottság   

 
 
 



Előterjesztés 

 

Tárgy: a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft „v.a.” végelszámolást lezáró záró mérleg, adóbevallás, 

vagyonfelosztási javaslat elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Cserkei Beruházó Nonprofit Kft „v.a” végelszámolást lezáró mérlege, záró adóbevallásai és a 

vagyonfelosztási javaslat elkészült, az EAST-AUDIT Igazságügyi Adó-, járulék- és Könyvszakértő 

Tanácsadó Zrt könyvvizsgálója által megtörtént ennek könyvvizsgálata, a független könyvvizsgálói 

jelentés megküldése. 

Ezen dokumentumok a felügyelő bizottság jóváhagyása, valamint a Képviselő-testület jóváhagyása után 

kerülhetnek feltöltésre a Céginformációs szolgálathoz és a Nemzeti adó- és vámhivatal felé. 

 

Javaslom a Képviselő-testület számára, hogy az alábbi dokumentumokat fogadja el: 

- a 2022.05.31. fordulónappal elkészített végelszámolást lezáró mérleget, 

- a záró adóbevallásokat, 

- vagyonfelosztási javaslatot. 

 

Javaslom, hogy a vagyon felosztására a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét 

követő 30 napon belül kerüljön sor. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 

 

Cserkeszőlő, 2022. 07. 20. 

 

 

          Dantesz Dánielné 

             végelszámoló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Előterjesztés 

 

Tárgy: döntés a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft „v.a.” -t megillető egyes jogok 

engedményezéséről, egyes kötelezettségeinek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által 

történő átvállalásáról 

 

Tisztelt Képviselő -testület! 

 

Felhívom a tisztelt Képviselő-testület figyelmét, hogy a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft „v.a.” 

vonatkozásában az egyes jogok engedményezéséről, az egyes kötelezettségek átruházásáról, illetve a 

cég tartozásának más által történő átvállalásáról nem kell döntést hozni. 

Nincs külön okiratban engedményezés és átruházás. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 

 

Cserkeszőlő, 2022. 07. 20. 

 

 

          Dantesz Dánielné 

             végelszámoló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Előterjesztés 
 

Tárgy: döntés a végelszámolás befejezéséve, a cég törlésével egyidejűleg a végelszámolói 

feladatokat ellátó tisztségviselő megbízás alóli felmentése 

 

 

 

Tisztelt Képviselő -testület! 

 

Indítványozom, hogy határozzanak abban, miszerint a 240/2021.(09.28). sz. Cserkeszőlő Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének határozatában kapott végelszámolói megbízatásom alól a Kft 

törlésével egyidejűleg felmentenek. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. 

 

Cserkeszőlő, 2022. 07. 20. 

 

 

          Dantesz Dánielné 

             végelszámoló 

 













































































































































































 

 

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás 
alatt” tulajdonosának 
 

Vélemény  

Elvégeztük a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás 
alatt” (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1., cégjegyzékszám: 16 09 11203) ("a Társaság") 
2021. szeptember 28-tól 2022. május 31-ig terjedő időszakra vonatkozó végelszámolást záró 
egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely végelszámolást záró egyszerűsített 
éves beszámoló a 2022. május 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és 
források egyező végösszege 65 654 E Ft, az adózott eredmény 1 178 E Ft nyereség -, és az 
ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból – melyben az 
értékesítés nettó árbevétele 10 253 E Ft -, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek 
összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményünk szerint a mellékelt végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámoló 
megbízható és valós képet ad a Társaság 2022. május 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 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok 
alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását 
jelentésünk „A könyvvizsgáló végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámoló 
könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza. 

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és 
a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól 
és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések 
tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott 
„Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi 
standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és 
megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai előírásoknak is. 

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és 
megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.  
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A vállalkozás folytatásához kapcsolódó lényeges bizonytalanság  

Felhívjuk a figyelmet a kiegészítő melléklet 3. oldalán az Általános rész cím alatti megjegyzésre, 
ahol bemutatásra került, hogy a Társaság tulajdonosa a Társaság végelszámolással történő 
megszüntetéséről döntött, és a Társaságnál 2021. szeptember 28-án végelszámolási eljárás 
indult, valamint, hogy ezt a tényt a Társaság az eszközök és kötelezettségek megjelenítésében 
és értékelésében hogyan vette figyelembe. Véleményünk nincs minősítve ennek a kérdésnek a 
vonatkozásában. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a végelszámolást záró 
egyszerűsített éves beszámolóért 

A vezetés felelős a végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli 
törvénnyel összhangban történő 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.  

A végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, 
hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek 
megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a 
vezetés felel a piaci értékelés elvén alapuló végelszámolást záró 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 Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 
felügyeletéért. 

A könyvvizsgáló végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való 
felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a végelszámolást záró 
egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 
hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független 
könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem 
garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett 
könyvvizsgálat mindig feltárja 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 végelszámolást 
záró egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 
megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn. 

Továbbá: 

 Azonosítjuk és felmérjük a végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámoló akár 
csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és 
végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint 
elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk 
megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata 
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nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, 
szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, 
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények 
között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a piaci értékelés elvén 
alapuló végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a 
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges 
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 
kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. 
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, 
független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a végelszámolást 
záró egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a 
közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. 
Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett 
könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 

 Értékeljük a végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, 
felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint 
értékeljük azt is, hogy a végelszámolást záró egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e 
az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

 Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a 
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős 
megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a 
könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 
 

Debrecen, 2022. július 21. 

 Tóth Kálmán Tibor Borsós Gabriella Erzsébet 
 Szakmai igazgató Kamarai tag könyvvizsgáló 
 East-Audit Zrt MKVK: 007479 
 Debrecen, Széchenyi u. 15. 

  MKVK: 001216 
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