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Fii ggetlen ktinywizsgil6i j elent6s

TATA VAROS ONXORTUANYZAT
2022. 6Vi K6LT SEGVETESERoL SZOLO RENDELETTERVEZETENEK

VIZSGALATAROL

Elv6gezttik a Tata Viiros 6nkorm6nyzat 2022. febru6r 08-i keltezdsti a K6pviselo-testtileti tilds6re
eloterjesaett koltsdgvetdsi rendelettervezetdnek vizsgiiattrr-, amelyben a bevdtelek 6s kiadrlsok tervezett
foosszege egyezoen 18 077 508 E Ft (ebbol azirinyitoszervi tiimogatis2 609 618 E Ft), a minddsszesen

bev6teli foosszeg az intezmdnyi finanszirozils miatti korrekci6t figyelembe vdve 15 467 890 E Ft. A
kdlts6gvetds bevdteleinek ossze6llit6sakor figyelembe vett, 2021. evben kdpzodo p6nzmaradvrlnyb6l
sz6mit6sba vett osszeg 3 034 751 E Ft, mint belso frnanszirozits bev6tel6vel eg6szft ki. A kolts6gvetds
egyenstlyrinak biaositrisa miatt, figyelemmel a 2022.6vi torlesadseket is, 3 303 096 E Ft szrirmazik
ktilso finansziroz6sb6l, hitelfelvdtelbol. A kolts6gvet6si kiadSs focisszege, az ir6nyit6 szervi
tiimogatiissal l8 077 508 E Ft, ebbol a koltsdgvet6s kiad6sainak <isszege 12144 158 E Ft, a

frnanszirozasi kiad6sokra (hitelt<irlesztdssel egyiitt) 5 933 350 E Ft osszegii kiadrlsi eloiriinyzatot
terveztek.

A k6ltsdgvetds eloterjesZ6se az Onkorminyzat Polgfrmesterdnek feladatkdrdbe, a kdlts6gvetdsi
rendelettervezet elfogad6sa a K6pviselo-testiilet hatrlskor6be tartozik. A konyvvizsgrllat feladata a

kd ltsdgvetdsi rendelettervezet vd lemdnyez6sdre terj ed ki.
A konyvvizsg6latot a magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardok alapj6n, valamint a kdlts6gvet6si
rendelettervezet ossze6llit6s6ra vonatkoz6 jogszab6lyi eloir6sokra figyelemmel hajtottuk v6gre.
Mindezek drtelmdben az 6ves kdlts6gvetds v6lemdnyezdse sor6n meg kell gyozodniink arr6l, hogy az
6ves kolts6gvet6si, rendelettervezet nem tartalmaz-ejogszabrlllyal ellent6tes rendelkez6seket, bevdteli
6s kiad6si eloirhnyzatai biaositj6k-e a kolts6gvetds egyensf lyrit.
A k<inyvvizsg6lat magriban foglalta a tervezett eloirinyzatokat megalapozo szbmitisok vizsg6lat6t,
valamint az 6ves koltsdgvet6s rltfog6 bemutatiisiinak 6rtdkelds6t. Meggyozoddstink, hogy munk6nk
megfelelo alapot nyrijtott kdnyvvizsgril6i v6lem6nytink kialakitrisrlhoz.

A v6lem6ny alapja
Konyvvizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Konyvvizsg6lati Standardokkal osszhangban 6s a
konyvvizsg6latra vonatkoz6 - Magyarorsz6gon hat6lyos - tiirvdnyek 6s egy6b jogszabSlyok alapjrin
hajtottuk vdgre. Ezen standardok drtelmdben fenn6l16 feleloss6giink bovebb leirris6t jelentdsiink ,,1
konyvvizsgdli kdltsdgvetdsi rendelettervezet kdnyvvizsgdlatddrt is vdlemdnyezdsddrt val6 feleldssege"
szakaszatartalmazza.
Fiiggetlenek vagyunk az Onkormrinyzattol a vonatkoz6, Magyarorsziryon hat6lyos jogszab6lyokban 6s

a Magyar Krinyvvizsgril6i Kamara ,,A konyvvizsg6l6i hivat6s magatart6s (etikai) szab6lyair6l ds a
fegyelmi elj6r6srlr6l sz6l6 szab6lyzat"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrd6sek tekintet6ben a
Nemzetk<izi Etikai Standardok Testi.ilete riltal kiadott,,Kcinyvvizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA
K6dex-ben) foglaltak szerint, ds megfeleltnk az ugyanezen normiiban szereplo tovdbbi etikai
eloir6soknak is.
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Meggyozod6siink, hogy az 6ltalunk megszerzett k<inyvvizsgiilati bizonyitdk elegendo 6s megfelelo
alapot nyrijt vdlemdnyiinkhdz.

Egy6b inform6ci6k
Az egyeb inform6ci6k a 2022. dvi kolts6gvetdsi rendelettervezetben, illetve annak eloterjesa6sdben
foglalt nem sz6mviteli informrlci6kb6l 6llnak, bele6rtve azok mell6kleteinek tartalmSt is. Az
Onkormrlnyzat vezetdse (tovrlbbiakban: ,,vezet6s") felelos az egyeb inform6ci6k elkdszitdsddrt 6s

bemutat6s66rt. Az 6ves koltsdgvet6si rendelettervezetben k6z<ilt szrimviteli inform6ci6kr6l ajelent6siink

,,Vdlem6ny" szakasziban adott vdlem6nyiink nem vonatkozik az egyeb inform6ci6kra, 6s az egydb

inform6ci6kra vonatkoz6an nem bocsiitunk ki semmilyen formrij0 bizonyossrigot nyfjt6 kdvetkeztetdst.
Az dves kolts6gvet6si rendelettervezetben, annak eloterjesadsdben, valamint melldkleteikben kdzdlt
szrimviteli inform6ci6k 6ltalunk vegzet\ kdnyvvizsg6latival kapcsolatban a mi feleloss6gtink az egyeb
inform6ci6k iittekintdse (ritolvas6sa) 6s ennek sor6n annak mdrlegeldse, hogy az 6ves kdlts6gvetdsi
rendelettervezetben, annak eloterjesadsdben, valamint melldkleteikben foglalt egy6b informrlci6k
ellentmondanak-e a k<izdlt sziimviteli inform6ci6knak vagy a konyvvizsgiilat sori{n szerzett ismereteink
alapjin, vagy egy6bk6nt rigy ttinik-e, hogy azok ldnyeges hibris 6llit6sttartalmaznak. Ha azelvdgzett
munkSnk alapj6n ana a kovetkeztetdsre jutunk, hogy az egydb informrlci6k l6nyeges hibris rlllit6st
tartalmaznak, kotelessdgtink ezt a tdn1,t jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenival6nk.

A vezet6s 6s az irinyitissal megbizott szem6lyek felel6ss6ge a ktilts6gvet6si rendelettervezetCrt
A vezet6s felelos az dves koltsdgvetdsi rendelettervezetnek a Magyarorszrlg helyi dnkormiinyzatair6l
sz6l6 2011. 6vi CLXXXIX. tcirvdnynek, valamint az |llamhirztartilsrol szolo 2011. dvi CXCV.
torv6nynek megfelelo osszerillit6sri6rt 6s eloterjeszt6s6rt, az abban szereplo sz6mviteli inform6ci6knak
a sziimviteli torv6nyben ds az iilamhintartiis sziimvitel6rol sz6l6 korm6nyrendeletben foglaltakkal
cisszhangban ttirtdno elkdszitdsdrt ds bemutatiis6drt, valamint az olyan belso kontrollokdrt, amelyeket a

vezet6s sztiksdgesnek tart ahhoz, hogy lehetovd vriljon az akir csalisb6l, akrlr hibrib6l eredo l6nyeges
hib6s rillit6sokt6l mentes 6ves koltsdgvet6si rendelettervezet elkdszitdse.
A 2022.6vi 6ves kolts6gvet6si rendelettervezet elkdszit6se soriin az Onkormdnyzat vezetdse felelos
azdrt, hogy felm6rje az Onkorm6nyzatndl 6s int6zm6nyeindl a mrikod6s folyat6sa elv6nek
6rv6nyestilds6t - kiil<inos tekintettel a kolts6gvetdsi 6vre tervezett szervezeti 6s feladatv6ltoz6sokra -,
figyelemmel arra, hogy az intdzmenvek miikoddsdt az eloirrinyzatok biaositsrik.

A ktinywizsgii6 2022.6vi ktilts6gvet6si rendelettervezet ktinywizsgilath6rt 6s v6lem6nyez6s66rt
val6 felel6ss6ge

A konyvvizsg6lat soriin cdlunk kello bizonyossiigot szerezni arr6l, hogy az 6ves kolts6gvet6si
rendelettervezetbe belefoglalt sziimviteli informrlci6k egdsze nem tartalmazakir csal6sb6l, ak6r hib6b6l
eredo l6nyeges hib6s 6llit6st, valamint az, hogy ennek alapj6n a v6lem6nyiinket tartalmaz6 ftiggetlen
konyvvizsgrll6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kello bizonyoss6g magas fokfr bizonyoss6g, de nem garancia
arra, hogy a Magyar Nemzeti Krinyvvizsgrllati Standardokkal osszhangban elv6gzett konyvvizsgr{lat
mindig feltrlrja az egydbkdnt letezo ldnyeges hib6s 5llit6st. A hibris rillit6sok eredhetnek csal6sb6l vagy
hib6b6l, 6s ldnyegesnek minosiilnek, ha dsszerii lehet az a vdrakozits, hogy ezek onmagukban vagy
egyiittesen befoly6solhatj6k a felhasznril6k adott koltsdgvetdsi rendelettervezetbe belefoglalt szrlmviteli
in formrlc i 6k alapj 6n meghozott gazdasigi ddntd se it.

Ossze6llitotta: ASC Ad6szak6rt6 6s P6nzigyi - Gazdasigi Tan6csad6 Kft. Nyilv6ntart6si sz6ma: OO12O2 oldal 3



ASC Ad6szak6rt6 6s P6nziieyi-Gazdas6si Tanicsad6 Kft.
2890 Tata, Orsz6ggyril6s t6r 3. Telefon:341589-639

Tel + Fax : 3 4 I 589 -640. E-mail : asctata(Et-onl ine. hu, web : www. asctata.hu

Ktinywizsg6l6i v6lem6ny:

V6lemdnyiink szerint Tata Viiros Onkormiinyzat 2022. 6vi kolts6gvet6si rendelettervezet6nek
eloterjesztdse a vonatkoz6 eloirrisoknak megfeleloen tortdnt, tartalma dsszhangban van az ismert
jogszab6lyi kovetelmdnyekkel. A rendelettervezet <issze6llft6s6nak szab6lyszenisdg6t a kdnyvvizsgSlat
rdszire kiadott teljessdgi nyilatkozat is al6t6masaja.
A kdnyvvizsgdlat megit6l6se szerint a rendelettervezet alkalmas arra, hogy a kolts6gvet6si vitiinak, a
rendeletalkot6snak alapj6ul szolg6ljon.

Tata,2022. febru6r 10.

ASC ,{ddr
2890Trta, O

Tel/Fax:
Ad6ezdm: i

k{^t6 lG.
1q::t{il& ter 3.

1?,7-2-rl

Stamler
tigyvezeto igazgat6

ASC Ad6szak6rt6 Kft,
2890 T ata,Orszaggytii6s t6r 3.

Nyilv6ntart6si sz6m: 001202
Kdlts6gvetdsi minosit6s szAma: KM 0021 73

Stamler Jilnosn6
kamarai tag kdnyvvi zsgiio
Nyilvrintartrisi sz6m: 0003 1 2

Kdltsdgvet6si minosftds szdma: KM 000724
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KIEGESZITES

Tata V6ros Onkorminyzat2022.6vi ktilts6gvet6s6r6l sz6l6 rendelettervezet vizsgrilatir6l
k6sziilt fiiggetlen ktinywizsgil6i jelent6shez

Az ASC Ad6szakdrto ds Pdnzi.igyi-Gazdas6gi Tan6csad6 Kft. krinyvvizsg6l6i megbizhsa keret6ben

elvdgezte Tata VSros Onkormiinyzat2022. dvi koltsdgvetds6r6l k6sziilt eloterjeszt6s 6s rendelettervezet
vizsgiiatit.

A vizsgilat f6 c6lja annak megillapit6sa volt, hogy
o a k<iltsdgvet6si rendelettervezetet a jogszabrllyi elofrrisoknak megfeleloen rlllitott6k-e dssze,

Ennek keretdben a konyvvizsgril6 v6lemdny kialakitrisrln:ll ellenorizte, hogy
o a 2022. dvi kolts6gvetds tervezett eloirrinyzatai kelloen megalapozottak-e, az erintetl

szervezeti egysd gekke I az e gy eztetesek me gtortdntek-e,
. az eloterjesads alapjrln hogyan alakul az 6nkorm6 nyzat penztgyi helyzete.

A konyvvizsg6lat v6lem6ny6nek kialakitrlsrihoz 6ttanulminyozta 6s elemezte az eloterjesdls, a

rendelettervezet 6s atiblinatok adatainak, valamint a sz<iveges indokol6s6nak risszefiigg6seit, vizsgillta
az egyes bevdteli 6s kiadrlsi eloiriinyzatok megalapozottsigi$. A vizsgrilat kiilonds tekintettel volt a
rendelettervezet t6blarendszerdt 6rintoen az iillamhiztart6sr6l szolo 201I . 6vi CXCV. tdrv6ny, valamint
annak vdgrehajtrls6r6l sz6l6 3681201I . (XII. 3 l.) Korm. rendeletnek a k<iltsdgvet6sre vonatkozo tartalmi
kdvetelm6nyeinek drvdnyesft6sdre, a tervezdshez kapcsol6d6 adatrillom6ny rendszerezetlsdgdre, a

reszletezo sz6mitrlsok dokumentril6s6ra. A 2022. 6vi kolts6gvetdsi rendelettervezet krinyvvizsgi,lata
sor6n a szabiilyszenisdg megitdldsdndl figyelembe kellett venni a Magyarorszirg helyi
dnkormilnyzatair6l szolo 2011 . 6vi CLXXXIX. torvdny (Motv.) hat6lyos rendelkezdseit is.

A ktinywizsg{lat ktivetkeztet6sei az al6bbiak szerint tisszegezhetdk:

A koltsdgvet6s egyensrilyit - szitmszerii adatok alapjrin - a javasolt koltsdgvetdsi fodsszegekbol
kiindulva drtdkelte a krinyvvizsg6lat.

Az Onkorminyzat 2022. evi eloterjesaett bevdteli forisszege 18177 508 E Ft, amely a kiadrisok
fodsszegdvel egyezo, ebbol irrinyft6szervitrimogatils (14,4yo)2 609 618 E Ft. A koltsdgvet6si egyensrily
megteremt6se 6rdek6ben a hiinyz6 forriis fedezetek6nt megjelolt belso finanszirozissal, a 2021. 6vi
gazdtilkodrls v6rhat6 pdnzmaradv6nyr{b6l 3 034751 E Ft tervezett <isszegdvel (foosszeg 16,8 %o-a),

illetoleg 3 303 096 E Ft hitelfelvdtel finanszirozirsixal biaositott.
A tervezett koltsdgvetdsi fodsszeg az elozo 6vhez viszonyitva mind a bevdtelek, mind a kiadrlsok
vonatkoziisiiban csokken6st mutat 2022. evre. A2022. dvre javasolt kdltsdgvet6si tervezet fo<isszege 1,1
o%-kal alacsonyabb, mint a 2021. evre tervezett eredeti eloirinyzat.

A tervezett elSirinyzatokat megalapozo szirmitirsok vizsgillata, valamint az dves k<ilts6gvetds ritfog6
bemutatiisiinak 6rt6keldse sor6n a kovetkezok szerint j6rt el a konyvvizsgiiat.
A kdnyvvizsg6lat feladat6t elsosorban a jogszabrilyi eloir6sok, belso sz6mitiisok, testtileti d6nt6sek
(hatrirozatok) tartalmi megfeleltetdsdvel vdgezte, ami kello bizonyossriggal szolgrilt v6lem6nye
kialakftrisilhoz.
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A ktinywizsgilat v6lem6nye szerint a rendeletteryezet a mir ismert jogszabrilyi el6irdsoknak
megfelel6en keriilt eloterjeszt6sre. A normasztiveg 6s a kapcsolt mell6kletek teljes ktirii informfci6t
nyrijtanak a 2022. 6v gazdilkoddsi lehet6s6gei16l, elv6risai16l.

A ktinlwizsgilat megit6l6se szerint a rendelettervezet alkalmas arra, hogy a ktilts6gvet6si vit6nak,
a rendeletalkotisnak alapjiul szolgiljon.

I. Arendelettervezetjogszabilyimegfelel6s6ge

A kdltsdgvetesi rendelettervezet osszeiillitiisiinak szabrllyszenisdgdt, az tilamhintart6sr6l sz6l6 2011.
dvi CXCV. tdrvdny (tov6bbiakban: Aht.; 23. es 2+. $, valamint e tdrv6ny v6grehajtrisrir6l sz6l6
3681201l.(XIL31.) Korm6nyrendelet (tov6bbiakban: Avr.) 24. $.-ban foglalt jogi szabiiyozits valamint
a Magyarorszilg2022.6vi kozponti ktiltsdgvetds6rol szolo2021. dvi XC. torvdny alapj6n vizsg6lta a
krinyvvizsgrilat, ktilonos figyelmet forditva a 2022. 6vre vonatkozo szabilyoz6sban bekovetkezett
viiltozrisok he lyes drte lmezds6re, alkalmaz6s6ra.

I .1. A rendelettervezet benyrfjtisdra el6irt hatririd6 betartisa, a tervez6s folyamata

Tata V6ros Onkorm6nyzat K6pviselo-testi.ilet6nek az Alaptdrveny 32. cikk (2) bekezd6sdben

meghatiirozott eredeti jogalkot6i hatrlskordben, az Alaptdrvdny 32. cikk (l) bekezdds f) pontj6ban,
Magyarorszrlg helyi onkorm6nyzatair6l sz6lo20l l.6vi CLXXXIX. torv6ny I11. $ (3) bekezd6sben, a

helyi onkormdnyzatok 6s szerveik, a kozt6rsasiigi megbizottak, valamint egyes centrdlis al5rendelts6gti
szervek feladat 6s hatriskoreirol sz6l6 1991. dvi XX. torv6ny 138. $ (l) bekezd6s b) pontjiiban,
meghatirozott feladatkor6ben eljrlrva hat6ridoben terjesZette be Tata V6ros Onkorm6nyzatinak2022.
6vi kdltsdgvet6si rendeletdt.

A 2022.6vi kolts6gvet6s tartalmazza a koltsdgvetdsi rendelet osszerlllit6s6t meghatiiroz6 legfontosabb
alapelveket, a kdlts6gvet6si arrinyok kialakit6sinak, a fejleszt6si c6lok, a pdnziigyi egyensfly, a

tartal6kol6s iriinyelveit, amit a rendelettervezet kovetkezetesen figyelembe vesz a tervadatok
kialakit6s6nrll.

A koltsdgvetdsi rendelettervezet osszerillitrls6nril a kozponti kolts6gvetdsi t6mogatrisok adatait a

Magyarorsziry2022.6vi kiizponti k6lts6gvet6sdrol sz6l6. 2021. 6vi XC tdrv6nyben rogzitett eloir6sok
figyelembevdteldvel tervezte, igy az ritengedett kozponti ad6kat, az iiltalinos miikoddshez 6s az iryazati
feladatokhoz kapcsol6d6 tdmogat6sokat, valamint a feladatalapri t6mogatSsokat.

A kolts6gvet6si rendelettervezet elok6szitdse az intdzmlnyek bevon6s6val, szakmai egyeztetdsek

mellett tdrt6nt. Az eloterjesztdsbe be6piiltek az intlzmdnyek r6sz6rol felmertilt, p6nziigyileg kezelheto,
jogos ig6nyek.

Osszegezve, a leirtak alapj6n az Aht.-ben megjelolt hat6rido teljesitettnek tekintheto, a tervezds

folyamata megalapozott, a sz0ksdges kozponti 6s onkorminyzati inform6ci6s h6tt6r megnyugtat6

m6don biaositott volt.

flsszeillitotta: ASC Ad6szak6rt6 6s P6nzii gyi - GazdasAgi Tanicsad6 Kft. Nyilvdntart6si sz6ma: OO12O2 oldal 6
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1.2. A rendelettervezet tartalmi ktivetelm6nyeinek 6rv6nyesiil6se

A ktilts6gvet6si rendelettervezet ktitelez6 tartalmi elemeit azrl{bbijogszabilyokhatirozzik
meg:

. azillamhinartrisr6l sz6l6 201 l. 6vi CXCV. torv6ny (Aht.), valamint

. az iillamhdztarttisi torvdny v6grehajtrls6r6l sz6l6 368120l l. (XII.3l .) KormSny rendelet (Avr.)
szab iiy ozza. kie g6szi.i I v e

. a Magyarorszhg gazdasigi stabilitrlsrir6l sz6l6 201 I . dvi CXCIV. torvdny, vonatkoz6
rendelkezdsei (Gst.)

o a Magyarorszirg2022. evi kozponti koltsdgvetds6rol sz6l6 2021. 6vi XC. torvdny, vonatkoz6
elofrrisai.

Az tisszevet6s eredm6nyek6nt a ktinlwizsghlat a ktivetkez6 megillapit6sokat teszi:

. Az Aht.23. $ (3) bekezd 6sehatfurozza meg, hogy a kdltsdgvet6si rendeletben elktildnitetten kell
szerepeltetni az evk6zi tobbletigdnyek, valamint az elmaradt bevdtelek p6tklsrlra szolg6l6
riltal6nos tartal6k, cdltartaldk tervezett risszeg6t. R6szletesebb - feladathoz kdtdtt - bont6st nem
k6r a jogszabilly, azonban a prognosztizilhat6 gazdrilkodSsi folyamatok 6rdek6ben helyes az
Onkorm6nyzat gyakorlata, hogy meghatdrozza a tartalekok felhaszn6l6s6nak v6rhat6 kdrdt,
meghatrirozva a miikoddsre 6s a felhalmozrisi feladatokra jut6 osszeget.

Az Aht. 29lA 5. bekezddse szerint aTdjekoztat6 az ad6ssiigot keletkezteto tigyletekrol 6s azok
fedezetdre felhasznrllhat6 sajrlt bevdtelekrol sz616 hatirozati javaslat tartalmazzaazon a Gst. 45.

$ ( I ) bekezd6s a) pontjriban kapott felhatalmazris alapj6n kiadott jogszab6lyban meghatiirozottak
szerinti saj6t bevdteleinek 6s a Gst. 3. $ ( 1) bekezddse szerinti ad6ssrigot keletkezteto tigyleteibol
eredd fizet6si kotelezetts6geinek a koltsdgvetdsi 6vet koveto h6rom 6vre v6rhat6 osszeg6t.

a

A 12. szirmf mell6klet tartalmazza eloirrls szerint a hosszri lej6ratri k<jtelezettsdgek kordben
nyilviintartott fejlesZdsi hitel dvenkdnti fedezetigdnydt, teljes futamidore.

Az Onkormilnyzat 2022. evi eloirfunyzat felhaszn6l6si 6s likvid teryet az eloterjesads
tartalmazza. e szerint a kiad6sok tervezett ftnanszirozdsi ritmusa, a pdnzeszkozok viltozisa
prognosztiz6lt, amelynek dvkdzi megval6sitiisa nagyban elosegitheti a kdltsdgvet6s
v6grehajtris:it, a tervezett feladatok megval6sitrisrit, egyidejiileg szervezett feladat-v6grehajt6st
kiv6n a gazd6lkod6sban rdsztvevoktol.

1.3. Az el6terjeszt6s bels6 szf mszerii tisszefiigg6sei, szerkezeti fel6pit6se

A sz6mszerti megfeleltetdst

a rendelette rvezet eloterjeszdse,
a rendelet normasz<ivege, valamint
athblinatok kozott

egyardnt-afoszSmokattdtelesen,ardszletezdseketmintavdtellel-ellenoriAeakrinyvvizsg6lat.

a

a
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A vizsgrilat a rendelettervezet eloterjesztetttiblinatainak forisszegeiben, illetve adataiban (ldtsz6m)
egyezosdget, osszhangot Sllapitott meg. A belso szerkezet egym6sra 6ptilo, logikus, eziltal biaositja
a jogszabiiyi k<ivetelmdnyek 6rvdnyesill6sdt, valamint a K6pviselo-testiilet szhmhra az elvirhato
teljes korti informilci6-szolg6ltat6st.

II. A rendelettervezet el6irf,ny zatai nak megalapozoff s6ga

2.1. Ktizponti forr6sok szimbav6tele

A bevdteli korben az eloirinyzatok megalapozottsrigrit - a kozponti kolts6gvet6si kapcsolatokn6l a
szdmszert egyezosdget - a konyvvizsghlat a rendelkezdsre 6116 adatok alapjiln r6szleteiben
6ttekintette.
A jogszab5lyi eloir6soknak megfeleloen a mtik<id6si c6ltl koltsdgvetdsi feladatok ell6t6s6hoz rendelt
bevdtelek biaos forr6st jelentenek az onkormiinyzati kotelezo feladatok ell6trisrihoz.

2.2. H.elyi bev6telek tervez6se
A bevdtelek megalapozottsrig6val kapcsolatban a konyvvizsghlat meg6llapitotta, hogy a2022, evi
kolts6gvet6s rendelettervezete bevdteli adatainak alapjit tovribbra is a Polg6rmesteri Hivatal rlltal
kidolgozott szrimitrisok 6s osszesftdsek k6pezik, r6szben kozvetlen Osszesitdsek sziimitiisok, r6szben
kozvetett adatszolg6ltat6sok alapjrin. A sziimitrisok megalapozdsitt az elozo evi v6rhat6 teljesit6si
adatok biztositottiik, figyelembe vdve a tervezds idoszakSban ismert korrekci6s t6nyezoket, feladal
Stszervezdseket. A tervezdshez a Polg6rmesteri Hivatal szakmai vezetoi 6ltal hitelesftett formiiban
kdszitett, koriiltekintoen ossze6llitott alapdokumentumok rilltak az Ado- 6s pdnzi.igyi Iroda
munkat6rsainak rendelkezdsre, ahol biztositott, megfeleloen ir6nyitott a tervez6s egyre bonyolultabb
folyamatiinak megval6sftisa, az eloirt adatszolg6ltatrlsok korrekt teljesitdse.
Az onkorm6nyzati vagyondrtdkesit6sbol (6ru, k6szlet, fibld 6s ingatlandrt6kesitds) sziimitiisba vett
bevdtel cisszege I 888 973 E Ft (mrikod6sids felhalmoz6si c6hi bevdtelegyiitt), amely a2022. evt
bev6teli foosszeg 10,4 o/o-a, mely jelentos arrinyt k6pvisel. A 2022-ben betervezett
vagyondrtdkesit6si dsszeg mir a 2021. 6vi kolts6gvetdsi rendeletben is szerepelt vrirhat6
bev6telkdnt, amely 2021. evre tervezett cisszege vilrhat6an nem teljestil. A konyvvizsgiilat javasolja,
hogy amennyiben a tervezett bevdteli osszeg teljestl6sendl elmarad6s mutatkozik, a kdltsdgvet6st
drinto m6dosit6sokat 6vkozben mdg idoben javasolt vdgrehajtani a kolts6gvetdsi egyenstly
folyamatos biaosft6sa 6rdek6ben.
Az int6zmdnyek kolts6gvetdsi iriinysz6mai hitelesftett dokumentumaik alapjrln keri.iltek
feldolgozrisra, amelyek a tervezett adatok alapjriul szolg6lnak. A tervezds teljes folyamatiiba
bekapcsolt intdzm6nyi kor jogos 6s megalapozott ig6nye 6rv6nyre jutott az eloir6nyzatok
kialakit6srlban, tcirekedve a takar6kos gazdrilkod6s elemeinek drv6nyesft6sdre.

III.A p6nziigyi helyzet elemz6se, 6rt6kel6se

Az Onkorminyzat2022. evi pdnziigyi helyzetet meghatiiroz6 fobb bevdteli forriscsoportok - rigy,
mint a miikoddsi bev6telek, kozhatalmi bevdtelek, rinkormiinyzatok mtikoddsi t6mogat6sai, a

felhalmoz6si (bele6rwe a toke jellegri) bev6telek, 6tvett (mtiktid6si, felhalmozrlsi) bev6telek -2021.
6vi eredeti eloirinyzathoz k6pest noveked6st mutatnak. (Kiv6ve a felhalmoz6si c6l[ t6mogatilsok

b,llamhiztartLison beltilrol.) Az eloir6nyzatokniil figyelembe vett202l. 6vi kolts6gvet6si maradv6ny

osszegdnek v6gleges nagys6grendje a2021. evi zirszrimad6s keret6ben v6lik majd ismerttd. A
kdnyvvizsg6lat felhivja a figyelmet arra, hogy a 2021. evi Zbrsz5mad6si rendelettervezettel

p6rhuzamosan a tdnyleges pdnzmaradv6ny osszeg6nek figyelembevdteldvel a 2022. 6vi

kolts6gvetdsi rendelet m6dositani kell.
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A ktilts6gvetdsi kiad6sok forr6srit - a belso ftnanszirozitskdnt tervezett - elozo dv koltsdgvetdsi
maradviinyiinak ig6nybevdtele (3 034 751 E Ft), valamint az Onkorminyzat 2022. evi fejleszt6si
c6ljaihoz tervezett fejleszt6si c6l[ hitel lehiv6sa (210739 E Ft) egdszit ki. A felhalmoz6si bev6teleket
ds kiadrisokat a 2. szdmi ti$linat rdszletezi. A jelenlegi likviditrlsi helyzet ismeretdben toviibbra sem
lehet figyelmen kiv0l hagyni a rendelettervezet 12. sz. mell6klet6ben rdszletezett ad6ss6gterhet (2022-
2026-ig), illetve a kamatkiadrlsok kozott szerepeltetett folyamatos fizetdsi kotelezetts6get.
A kdnyvvizsg6lat vdlemdnye szerint a forr6s<isszetdtel kedvezotlen viiltozasa, illetve a gazd6lkodris
mozg6sterdnek esetleges bovitdse 6rdekdben - az adotl pdnziigyi lehetos6gek mellett - tovSbbra is

fokozott figyelmet kell forditani az 6v k<jzben megnyil6 forr6slehetosdgek (pSlyiuatok tiimogatiisok,
iivetl p5nzeszkdzrik) bevon6s6ra, a tervezell saj6t bevdteli szint biztosit6srira, a kolts6gvet6si feladatok
hatdkony, j6l szervezett megval6sit6sa 6rdek6ben.

Az Onkorminyzat a koltsdgvetdsi kiad6sok folyamatos finanszirozhat6srlg6nak biaosit5sa 6rdek6ben
jelentos osszegii (3 000 000 E Ft) likvid hitellel sz6mol. A k<inyvvizsgrllat felhivja a frgyelmet az

rinkorm6nyzat likvidit6si tervdnek szigorfi betartiisilra, a felelos ds takardkos gazdrilkod6s
megval6sftris6ra, a kriltsdgvetdsi egyen sri ly folyamatos b iaosit6srira.

A kdnyvvizsgrilat a kdltsdgvetdsi rendelettervezetet rendeletalkot6sra alkalmasnak tak{lja, ds javasolja,
a Hum6n 6s Ugyrendi Bizotts6g, valamint a Pdnziigyi ds Vrirosfejleszt6si Bizotts6g vdlem6ny6vel egytitt
tortdno e loterj esadsdt a Kdpvi se lo-testti let rdszere.

T ata, 2022. februrir 1 0.

Stamler
iigyvezeto igazgato
ASC Ad6szakdrto Kft.
2890 Tata, Orszdggyiilds tdr 3.
Nyilv6ntartrlsi szdrm: 00 1202
Kdlts6gvetdsi minositds szama: KM 002173

Stamler J6nosn6
kamarai tag kdnyvvizsg6l6
Nyilvrintartrisi sz6m: 0003 l2
Koltsdgvet6si minositds szima: KM 000724

Mell6klet: Teljessdgi nyi latkozat
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TELJESSf GI NYILATKOZAT

ASC Ad6szak6rt6 6s P6nziigyi-Gazdasigi Tan{csad6 Kft.
Stamler Jinosn6 kiinyvvizsg6l6 r6sz6re
DAtumt 20?2. febru6r 10.

A jelen teljessdgi nyilatkozat Tata Vdros Onkorm6nyzata (,,tovdbbiakban

,,Onkormfnyzat") a 2022, (.vi ktih#gvetds 6ssze6llltdsdnak teljess€gCl igazolja.
A rdsziinkr6t {tadott, Tala V6ros Onkormdnyza6nak 2022. dvi kdltsdgvetCsi rendelet
tervezetc, valamint a rendelettervezethez kapcsol6d6 el6terjesztds megfelel a Magyarorsz6g
2022 &i k6ltsCgvetdsCr6l sz6l6 2021. Cvi XC. tdrvdny elbiresainak, valamint a
rendelettervezet rdblarendszerCt Crint6en az dllamhdztart6sr6l sz6l6 2011. Cvi CXCV.
ttirviny, valamint annak vigrehajtSsir6l sz6l6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
el6fr6sainak.
Az onkorm6nyzat dltal elkdszitett, a konyvvizsg6l6 {ltal ellenorzott, a koltsdgvetCst
megalapoz6 kimutat6sok val6s adatokat tanalmaznak.

A k6nywizsgdlat riszdre 6tadott valamennyi dokumentum, 2022. €vi kdltsCgvetCsi rendelet, a

tervezCs alapdokumentumai, az elkCszfteu szdmit6sok, kimutat6sok dokumentumai egyiitt: ,,a
pCnzUgyi kimutat6sok"az Ondk 6ltal elvdgzett konyvvizsgdlat6val kapcsolatosan kertilt
6tad6sra, arnelynek val6disdgddn felel6ssiget v6llalunk.

Elvdgezve mindazt az inform6ci6kdrCst, amelyet sziiksdgesnek tanottunk a nyilatkozatunk
megadds6hoz legjobb tudom6sunk ds meggyozddCsiink szerint nreger6sltjtik az aldbbiakat:

P6nziigyi kimutaldsok

l. Tisztdban vagyunk azzal, hogy a kOnyvvizsg6lalot azzal az alapfeltCtelezdssel vdgzik,
hogy a vezetds 6s az irdnyit6ssal megbizott szemdlyek elismendk ds 6nik, hogy
felel6ssdggel unoznak a p€nziigyi kimutatdsoknak a vonatkoz6 p6nztigyi
besz6moldsi keretelvekkel iisszhangban t6rtdn6 elkdszitdsCCn, belednve, ahol
relev6ns, azok val6s bemutatds6t.

2. Tudom6sul vessziik, hogy felel6ssCggel tartozunk a kdnyvvizsg6l6 felC etadott
dokurnentu mok val6dis6g66n.

3. Teljes felel6ssdggel nyilatkozunk, hogy Tata Vdros Onkormdnyzata 6kal, a2022.6vi
kol(sCgvet6s elkdszitdsdndl figyelemmel voltunk a kOhsCgvetds kCszirdsdre vonatkoz6
torvCnyi el6frrsokra, Cs az elkCszitett rendelet lervezele valamennyi v6rhat6 bevCtelt
Cs kiadist szdmba vett.

4. A kOnyvvizsg6lathoz kdrt dokumentumokat 6tadjuk, Cs felelSssCget v6llalunk annak
val6dis6966n.

A rendelkez6sre bocs6tott informdci6

Megadtuk On0knek az al6bbiakat:

l, A 2021. december 3l-i id6szaki k0lrsCgvet6si jelentCs intCzmCnyenkdnt, Cs a
beszdmol6t al{t6maszt6 f6k6nyvi kivonatokat elektronikusan.

2. A 2021.6vi m6dositon kolt#gvetdsi rendelet, Cs a rendelct sz6mszaki levczctdsdt
rCszlete26 trblezatok, elektronikusan.



5. A 2022. Cvi koltsdgvet6si rendelettervezet 6s eloterjeszt6s Kdpvisel6-Estiilet fel€
be[y6jtott vCglegesitett dokumentumait, al6frva, 6s elektronikus fonMtumban.

6. A 2022. 6vi k0ltsCgvetCs Ossze6llit6sdt igazol6 jelen teljessCgi nyilatkozatot a
Kdpvisel&testiilet feld val6 benyfjt6s id6pontj6val.

Nincs olyan terviink vagy szdndCkunk, amelyet ne hoztunk volna tudom6sukra, Cs amely
lCnyegesen befolydsolni az Ondk 6ltal kiadott jelentdst.

Tata,2022. februdr 10.

-ky, dr. 6zsef
polgdrmester
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3. A 2022. 6vi ktiltsdgvetCsbe n a rdszletez6 feladatokr6l kisziilt indokoldsi lapok
(intCzmdnyek, gazdasdgi tdrsasdgok, ad6tervezds), PDF-ben elcktronikusan
vdglegesitve, al6frva.

4. Az ,,4ru €s kCszlet Cs ingatlan Crtdkesitds" 2022. €vi tervezett dsszegdnek tdteles
listdj6t, PDF-b€n 6s al6frva paplr alapon.


