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Kiinyvulzsgel6i v6lem6ry
Tata v6ros 2016. 6vi kiiltsegvet€s€hez

K€sziilt: Tata V6(os Onkorm6lyzatinak K€pviseld-testilete reszere

Tisztelt Kapvlsel6-testiilet!

Megvizsgaltuk a Veros 2016. 6fi kiiltsegvet6sCrdl kesziilt el6terjeszt€st 6s

meg6llapitottuk, hogr az - jogszeriis€get tekintve Eegfelel a Mag/arorszttg 2O16. 6vi
kiizpontl kailts6gvet6s6r6l s2616, 2015 6vi C tiirv€ryben, a Mag/arorszag helyi

6nkormanyzatair6l sz6l6 20ll, 6vi CI,)OOIIX, tv-ben, az alamheztartasrol szti6, 2Oll
6vi CXCV tv-be! (Ahtl, a szarnvitelr6l s2616, 2OOO. 6vi C tv-ben, a Ma$/arorszag

gazdasiLgj stab itaser6l sz6l6, 2oll. 6vi CXCrv. tv-ben, valarnint az dlarnhedafta\stoI

sz6l6 ttirveny v6grehajtAsara kiadott, 368/2011 {XII.31) szeE6 Korm. rendeletben

{Avrl foglalt kitvetelm€nyeknek.

A rendelettervezet es a hozzataitoz6 rnelldkletek, megfelel6 szerkezetben taftalmazz^l<

mind a bev€teli, mind a kiadasi oldal tervszemait, illetve a vegrehajtas szabdlyait.

A k6ltsCgvet€si tervszemok taltaJ1l]'azzatf< tovebbe azokat a vonatkoz6 konkret adatokat,

amelyek a MagrarorszAg k6zponti kiilts6gvetes6r6l sz6l6, 2015. 6vi C tv-ben kerilltek

meghat6l-rozasra, masrdsz6l tartdrnazzik, a szakmai vezet6s altal velelmezett, a jdv6re

vonatl<oz6 felt6telezeseket.

A Jaiviire vonatkoza pe'r:zij.gyi inform6ci6k6rt 6s az azt megalapoz6 feltev6sek

megbizhat6sag66rt, a szakmai vezet6s tartozlk felel6sseggel.

Az dnkorm6nyzat 2016. 6vi kiilts6gvetasenek c6lja, ho$/ fedezetet biztositson az 6ves

gazdalkodasnak, ezaltal biztositeka leryen mind a kdtelez6en, mind az iink6nt velalt

feladatok e[atas6mal.

SZEKHELY 21n GAeb, H€gediis tSth u. ZA.

TELEPHELY 1074 Budapest, Rakicn A 68. 1,9

Tel : (06-1) 341-5936 Fd: (06-1) 19408
E-nail: budapes@tawanconta.hu lntenet M.tawanconta.hu
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Law On Conto
Kb nW E sg 6 | 6 Z ttukA rt e n M t kd d,6 R$zve nfi a r s a s a g

Vizsg6latunkat a "Jtiv6re vonatkoz6 penziigyi itfomeci6k vtzsgehta', cimii, 34OO

szemri, maglEr Nemzeti Standardok 6s az MIrVK altal kiadott .M6dszerta[i
itmutat6" szerint folvtattuk le,

MegaUapitasatnkat az alebbiakban foglaljuk tisszel

1. Vizsgalatunk alapjan kijelentjuk, hogt az el6terjesztett kiiltsegvet€si tervez€t,

fedezetet biztosit mindazon feladatokra, amelyek az ainkomanyzat kaitelez6

ell6t6si feladatai ktiz6 tartoznak. ezen tril biztositia az 6'fkerLt v6.llalt feladatok

finanszirozasat is.

2. Az el6terjesztett, rendelettervezet lattal''laz minden fontos adatot 6s

szabelyozast, megfelel6en kit6r a v€grehajtasi feladatok tneghat6rozAseta, a

sziiveges 6rt6kel6s pedig szakszerii magyarezatot €s inform6ci6t lyrijt az

eletand6 feladatotr6l, a krils6 es a bels6 feltetelelc6l, valamint a v6rhat6 teljesit6s

kiinilarenyeir6l.

3. Az onkormanyzat illetekessegi teillet6n mUkddik, Lengyel, Nemet 6s Roma

Nemzetisegi Onkorm6nyzat, amelyek testiilete, hatallozattal fogadta e1, sajat 6ves

k6ltsdwetds6t. Epper' ezeft, az e szefiezelel<re vonatkoz6 adatokat nem taxtalmazza

6s nem is tartalmazhatja Tata V6ros 2016. 6vt kailts6gvet6se.

4. A teFezet 17. szemi melldkletben. az el6teiesl.i, megfeleld reszletesseggel felsorola

rrrindazt, a temogatassal megva16sul6 pelyezad projektet, amellyel a 2016 6v soren

szdmohia kell a v6rosfejleszt6snek.

A 2016. 6vi fejlesztesi tervszajnok lenyegesen alacsonyabbak az el6z6 ei
eldii:inyzatoknAl, minthory a tarrLogatott projeldek befejez6dtek, az ni pAlyazatl

lehet6segek pedig tijbbnyire, csak a kes6bbi h6napokban nyilhatnak meg.

SZTKIELY: 21n Gi:deii, Heg€{r: Gtl,la u. /A.
fELEPHELY: 1074 Budapest, RAkbcziLt 68. lE

Tet : (06-1) 311-5936 Fd: Pel) 351 9408
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Kbnwizssel6 Zaikafien Mlkddd Reszvdnlersasag

5. A Telepiil6s 2016 6vre tervezett, 6.742.954 E Ft-os bev6teli eliiftanyzata, az

6nel6 kdlts€gvet6si szervenkenti mogbontas alapj6n, az alabbial< szerint alalml:

adatok E Ft-ban

Megnevezes

Bev6tel

6sszesen
Miikitd6st celi Felhalmoz6si

c6hi

Onkormarryzat 3 474 704 767 544 4 642 252

Onkorm6nyzati 705 114 800 705 9r4

Inf;,zrn;nrreL

Gazdasegi Hivatala 6s
i-r;.'ff;n.,a;

I 394 788 0 L 394 7SA

Telepiil6s
mindaisszesen

5 974 610 768 344 6 742 954

6. A Teleptl6s 2016. 6vre tervezett, 6.742.954 E Ft-os kiadasi el6ire'lyzata

6nA 6 k6lts€gvetesi szervenkenti megbontes a1apj6n, az alabbiak szerint a.lakul:

adatok E Ft-ban

Megnevez6s
Klad6s

Osszesen
Miikitd€si celi Felhalmozesi

c6lli

Onkorm5oyzat 3 973 115 669 137 4 642 252

Onkorm6Lnyzati
Hivata.l

671 017 34 497 705 914

Int6zmenyek
Gazdasagi Hivatala 6s

int6zmenyei
1 330 478 64 310 1 394 7AA

Telepiil6s
mlndtisszesen

5 974 6tO 764 344 6 742 954

SzElUEt-v 21)O Gindb, PGge.ia AyLIe u 2lA

TELEPHELy: 1074 Budapest, RAkOei it 68. lD
ret.: (46 1) 3?1-5936 Far: pe1) 351 94Ao

E-nail: budapesl@l6\|an@nta.hu lntemet: M.lawoncanta.hu
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V6lem6nyink szerint a 2016. 6\,Te tervezett 6.742.954 E Ft-os bev6teli 6s ktad6si
f6itsszeg( el6tuatlyzattal, biztosithat6 lehet a telepiil6si iinkormaryzat
kiiltsegvet6se,

Megg/6z6desiink, ho$/ munkenk megfelel6 alapot n1ujt, kdnynrizsg6l6i vdlem6nytink

kialakfiesehoz, eziltal a testtlleti ddntes megalapozasahoz.

Vlzsgilatunk sor6n nem meriilt fel olya!, l6lyeges informeci6, amely a beveteli 6s

a kladisl el6tranyzatok megalapozottsagat hatranyosan €rinten6.
Fentiek alapjen kijelentjtlk, hog/ az el6tedesztett rendelet-tervezet alkalmas a

rendeletalkot6sE, ennek okan azt, a Enanszirozasi el6iranyzatokat is ta-rta-lmaz o,

6.742,954 E Ft-os

bev€teli 6s kiadasi f66sszeggel, a T. K6pvisel6-testiilet fe16 elfogadasra ajettljuk.

Budapest, 2015. december 08.

tlZ//,-2,-:r41
Krist6f Janosn6

kamarai tag kdnlvr'izsg6l6
eng: 001234

LAW on C0NT0
K6ntryvizsg6l6 Zd.

""F ci.idi'6. Heaedis Gv u. :,
Me[€klet: 2 oldal Tata Varos 2016. evi, jogcim szerinti, inte-zmenlenkenti k6ltsegvetesi
m€rlege

szlKrELV 21l., Cddl6, tteg€das Gyula u. 2JA.

fELEPHELY 1074 Budapesl, Reknel a 63. tn
lel: P6 1) 341-5936 Fax: (06 1) 351-9448

E-nail: budapes@lawanhhta.hu lntenet: M.lawan@nta.hu
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