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Annak drdekdben, hogy Ondk vdlemdnyt nyilvdnitsanak arr6l, hogy a Tata Vdros Onkormiinyzata ds

kdltsdgvetdsi intdzmdnyei (Onkormi{nyzat) 2017. december 3l-dvel vdgzodti kdltsdgvetdsi 6vre

vonatkoz6 2017.6vi 6ves konszolid6lt ktiltsdgvetdsi besziimol6ja (a tov5bbiakban: 6ves kdltsdgvetesr

beszdmol6 vagy pdnztigyi kimutatdsok) minden linyeges szempontb6l megbfzhat6 ds val6s kdpet

murarnak. Igazoljuk 6s megerositjiik, hogy a leglobb tud:isunk ds meggy6z6ddstink szerint teljesitetttik

mindazt az informiici6kdrdst, amelyet sziiks6gesnek tartottunk ahhoz, hogy megfelelden t6jdkozottak

legyenek.
A jelen teljessdgi nyilatkozat a TataVdros Onkormdnyzat 2017. 6vi 6ves konszolid6lt kiiltsdgvetdsi

beszdmol6j6nak, valamint az onkorm6nyzat 20l7.dvi kdltsdgvetdse vdgehajt6s6r6l sz6l6

(zirszamaddsi) rendelettervezet 6ntik 6ltal vdgzett kbnyvvizs96lati4val kapcsolatosan k€sztilt, amely

krinyvvizsgiilatnak az a c6lja, hogy vdlemdnyt nyilv6nitson an6l, hogy a Tata vi4ros Onkorm6nyzat

dves konszoliddlt kdltsdgvetdsi besz6mol6ja megfelel a szdmvitelrol sz6l6 2000. dvi C. tiirv6nynek,

valamint az dllamh6ztart5s sz6mvitel6r6l sz6l6 4l2ol3. (I. I l.) Korm. rendeletnek, illetve az egydb

jogszab6lyi el6ir:isoknak, kiiltjnds tekintettel az {llamhdztartAsr6l sz6l6 201l. dvi CXCV. tOrvdnyre.

Elvdgezve mindazt az inform6ci6kdrdst, amelyet sziiksdgesnek tanottunk a nyilatkozatunk

megadds6hoz, legjobb tudomdsunk 6s meggy6zrid6siink szerint meger6sftjiik az alibbiakat.

Pdnziigyi kimutatuisok

l. Elismerjtik a vonatkozd jogszabiilyokban meghaterozottak szerinti felel6ssdgi.inket az 6ves

konszoliddlt k6ltsfgvetdsi beszdmol6nak (pdnz0gyi kimutanisoknak) a besz6mol6 kdszitdsekor

hatiilyos sziimviteli tdrvdnnyel, valamint a fent megiel6lt ds mris kapcsol6d6 szdmviteli

szabilyokkal 6sszhangban tdrtdno elk6szitdsddrt, illetve azdn, hogy az dves kdltsdgvetdsi

besziimol6 megbizhat6, val6s kdpet adjon az Onkorminyzat ds intdzminyei 2Ol7 . dvi bev6teleirol

ds kiaddsai16l, pdnziigyi helyzetdrol, toviibb6 eszkijzeirol ds forrdsair6l.

A felel<issdg magilban foglalja az aki4r csaldsb6l, ak6r hibrib6l eredo, ldnyeges hibes dllitesokt6l

mentes dvei kiilis6gvetdsi beszdmol6 elk6sz(tdse ds val6s bemutatiisa szempontjdb6l relevdns

bels6 kontrollok kialakitds6t, bevezetdsdt, fenntartdsdt, a megfelelo sz6mviteli politika

kivdlaszr6siit ds alkalmaz6s6t, valamint az adott kdriilmdnyek kitzijtt dsszerii szdmviteli becsldsek

elkdszit6sdt. A penziigyi kimutatiisokat j6v6,hagyjuk.

Teljesitettuk a kiinyvvizsgdlati megbfz:isi szerz6ddsben rogz(tett kijtelezettsdgeinket, amelynek

."gf.l"lo.n a mi felelossdgiink volt a pdnziigyi kimutatiisok Szamviteli tdrvdnnyel ds egydb

jogizabdlyokkal 6sszhangban tijrrdno elkdszitdse ds bemutatdsa, valamint meggy6zoddstink, hogy

a pdnziigyi kimutatdsok megbizhat6 ds val6s kdpet adnak az Onkormdnyzat vagyoni, penziigyi is
jiivedelmi helyzetdr6l.

2. tl,linden pdnziigyi nyilv6nrartdst 6s ehhez kapcsol6d6 adatot az Onok rendelkezdsdre bocsiitottunk

ds minden olyin trinzakci6r6l informdltuk Onoket, amelyeknek a penziigyi kimutatdsokm hatdsa

Iehet.
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A szdmviteli becsldsek kdszftdse sordn 6ltalunk alkalmazott jelent6s feltdtelezdsek dsszeriiek.

Sor keriilt a pdnzi.igyi kimutatdsok fordul6napja utini valamennyi olyan esemdny helyesbitdsdre

vagy kOzzdtdieldre, amelyre vonatkoz6an a hatdlyos jogszabrilyok helyesbitdst vagy kozz€tdtelt



).
irnak elo.
A nem helyesbitett hibris 6llitdsok hatisai megitdldsiink szerint sem dnmagukban, sem
6sszessdgtikben nem ldnyegesek a pdnziigyi kimutat6sok egdsze szempontjiib6l.

Kijelentji.ik a kiivetkezoket:
a) Nem ttirtdnt sz6nddkos mulasztiis az Onkormilnyzat vezetoi, illetve azon alkalmazottak

rdszdr6l, akik meghatiiroz6 szerepet tdltenek be az ugyviteli, szrimviteli folyamatok
rendszerdben.

b) Nem tttrtdnt sz6nddkos mulaszt6s azon mds dolgoz6k rdszdrol sem, akik ldnyegesen
befolyiisolhatndk a pdnziigyi adatokat.

c) Az illetdkes szervekkel tdrtdnt egyeztetds soriin, valamint az ellen6rzdseket vdgzo szervek
rdszdrril nem liirtdnt a pdnTiigyi jelent6sek hi;inyosslgail4 nem egyez6sdgdre vonatkoz6, az
dves kOltsdgvetdsi besziimol6ra ldnyeges hat6st gyakorl6 visszajelzds.

d) A vezetds ellenorzdsi rendszere rdvdn megfelelotn kezeli a csal6s, hamisfti4s kockiizaiit.
e) Nincs tudomi4sunk egydb biirminemii ldnyeges tartoz6sr6l vagy kiiveteldsr6l, amely jelentosen

befolyiisolnii az Onkorm6nyzat pdnzi.igyi helyzet6r.
fl Nincsenek az Onkormdnyzattal szemben olyan nem drvdnyesitett igdnyek, amik az

iigyvddiink vdlemdnye szerint drvdnyesithet6k lenndnek.
g) A sz6mviteli nyilvdntaruis, ami a pdnziigyi informiici6 alapja, pontosan ds megbfzhat6an,

megfelelo r6szletessdggel tiikrtizi az Onkorm6nyzat iigylereit.
h) Nem meriiltek fel olyan jelentcis kdrd6sek, amelyek sziiksdgessd renndk az elozo €vi pdnziigyr

kimutatAsok vonatkozis6ban az el6zb idoszaki hibrik korrigdlds6nak ktil6n (harmadik)
oszlopban tiindno megjelenitdsdt a trirgyidoszaki p6nziigyi kimutatdsokban.

i) Szerz6ddseink mindazon szempontjainak eleget tettiink, amelyek nem teljes(tds esetdn
ldnyegesen befolySsolniik a pdnz gyi kimutat6sokat.

A rendelkezdsre bocstltott informici6

l. Megadtuk Ondknek az aldbbiakat:
a) hozz6fdrdst valamennyi olyan inform:ici6hoz, amelyek tudomisunk szerint az 6ves

kijltsdgvetdsi beszdmol6 elkdszitdse szempontjiib6l relev6nsak, mint p6ld6ul a
nyilv6ntartdsok, dokumentumok, valamint egydb anyagok;

b) tovdbbi informdci6kat, amelyeket a k6nyvvizsgiilat cdlj6ra kdrtek t6liink; tov6bb6
c) korl6tlan hozzdf'r'st az iinkormdnyzarndl ldvo olyan szemdlyekhez, akikt6l onctk

sziiksdgesnek tartotdk ktjnyvvizsg6lati bizonyit6k beszerz6sdt.

2. A szi4mviteli nyilviintartds - ami a pdnziigyi inform6ci6 alapja - teljes kririien, pontosan ds
megbizhat6an, megfelelo dszletessdggel tiiktizi az Onkormdnyzat ds intdzmdnyei tigyleteit. Az
dves konszolid6lt kdltsdgvetdsi besz6mol6ban az Onkormiinyzat ds int6zm6nvei adatar a
jogszabdlyi eloirSsoknak megfelel6en keriiltek bedpftdsre.

3. Az dves kiiltsdgvetdsi beszi4mol6 audit6ldsdhoz szolgdlraton adatok, informdci6k legjobb
tudrisunk szerint

a) a tdnyleges helyzet meg6llapitiisiihoz sziiksdges adatokat, informdci6kat teljes k6ruen
tartalmazzdk, ds

b) a vonatkoz6 magyar jogszabdlyi elofr6sok szerint keriiltek risszeiillit6sra, val6s
tartalommal.

4 Az alSbbi iigyletekkel kapcsolatban minden informfci6t az Ondk rendelkez6sdre bocsdtottunk:
a) A viirhat6 tartozdsok 6s k0vetel6sek, belednve az drtdkesitdsr, kdtelezetrsdgvdllaliist,

tiimogatdsokat 6s garancia megiillapodrisokat.
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b) Pdnzintdzetekkel ktittitt megdllapoddsok, beledrtve a p6nzeszkdziik egyenlegdvel
kapcsolatos korliitoziisokat, vagy hasonl6 megiillapodiisokat.

c) Kordbban eladott eszktizdk visszavdsdrl6siira irdnyul6 megiillapod6sok.

Nincs olyan terviink vagy szdnddkunk, melyet ne hoztunk volna tudom6sukra, ds amely

ldnyegesen befoly6solnd eszkdzeink 6s forr:isaink besorol6s6t vagy kbnyv szerinti drtdk6t, illetve
az ives kdltsdgvetds teljesitdsdnek megitdldsdt.

Meger6sitjiik, hogy a mi k0telezettsdgiink a csaldsok 6s hibr{k megakaddlyoziis6ra, illetve
feltiirds6ra szolg:il6 bels<j kontrollok 6s szdmviteli rendszerek bevezet6se ds fenntartdsa.

Felmeriildsiik esetdn tdj6koztatjuk Ontiket az Onkormdnyzatot drint6, a felsoroltak rdszv6tel6vel

elktjvetett csaliissal vagy vdlt csaldssal kapcsolatos valamennyi inform6ci6r6l, amelyr5l
tudom6sunk van:

a) vezetds.
b) a bels6 kontrollokban fontos szerepet jdtsz6 munkatdrsak, vagy

c) m6sok rdszdrol, akik esetdben a csal6snak ldnyeges hat6sa lehetett a pdnziigyi

kimutat6sokra.

Meger6sitjiik, hogy
a) nem jutott a tudomiisunkra olyan csal6shoz, vagy vdlt csal6shoz kapcsol6d6 jelentos tdny,

amely befoly6ssal lehetett az Onkorminyzat miikdddsdre, vagyoni, penziigyi, jdvedelmi

helyzetdre, tovdbbd
b) nem vdgezttink olyan felmirdseket, hogy a pdnziigyi kimutat6sok csaliisb6l eredci ldnyeges

hibds 6llit6sokat tartalmaznak-e, de meg(tdldsiink szerint annak a kockiizata, hogy a

pdnziigyi kimutatdsok csaliis ktjvetkeztdben ldnyeges hibes iillitdsokat tartalmaznak

alacsony.

9. Azok felmeriildse eset6n tiijdkoztatjuk Onbket az :iltalunk ismert minden olyan jogszabrilyi ds

szabillyoz6si meg nem feleldsrol vagy v6lt meg nem feleldsrol, amelynek hatdsait figyelembe

kellett volna venni a penziigyi kimutatdsok elkdszitdsekor.

Kijelentjiik, hogy
a) Nem fordult el6 tOrvdnyek, illetve rendelkezdsek megszeg€se, illetve esetleges megszeg€se'

melyek hat6s6nak a p6nztigyi kimutat6sokban szerepelniiik kellene.

b) Nincs tudomrisunk egy6b b6rminemii ldnyeges tartozAsr6l vagy kiiveteldsrol, amely
jelent6sen befolyiisolnd az Onkormiinyzat ds intdzmdnyei pdnztigyi helyzetdt.

A bevdtelek a tervez6sndl ismert ktizponti intdzkeddsek v6rhat6 hatiisakdnt keriiltek beiillit6sra, ds

ennek megfelelo volt az elszrimoliis is.

Onkormiinyzatunk megfele16 jogcimmel rendelkezik valamennyi tulajdonriban ldv6 eszk0z felett,

azokat olyan jelz6lo9, itletve egydb zrilog nem terheli, amely16l t6jdkoztat6st nem adtunk.

Szerz6ddseink mindazon szempontjainak eleget tettiink, melyek nem teljesitds esetdn ldnyegeser-

befolyfsoln6k a pdnziigyi kimutatiisokat.

Biirmely olyan fiigg<iben vagy folyamatban lev6, lezilrt vagy az audit ideje alatt ismerttd vdlt,

vagy killuisba helyezett per, kdrrdrftdsi vagy egydb (pl. munkaiigyi vitrib6l ad6d6) igdnyrol

informdci6t adiunk (beledrtve k6rt6ritdseket ds kdsedelmes fizetdsek miatt fizetend6 kamatot vagy

biirmely miis olyan kdveteldsr vagy tanozdst. amely anyagi hatiissal lehet az Onkormiinyzarra ds

intdzmdnyeire).
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Kijelentjiik tov6bbd, hogy
o nem titkoltunk el 6s
. nem manipuldltunk adatokat, informdci6kat.

Az egy€l. jelentdstdteli kdtelezetts6gtinknek a jogszab6lyi eltiirdsoknak megfelel6 tartalommal
eleget tetttink, melyet a pdnztigyi kimutatesokat auditril6 k0nyvvizsg6l6nak teljes koriien
6tadtunk.

A vezetdsnek nincs tudomdsa olyan esemdnyekr6l, amelyek a hati{lyos a PCnzmosds ds a
terrorizlnrrs finanszirozAsa 1rp.gel6z€96r61 6s megakadrilyqzfsir6l sz6l6 2017. Cvi LIII. titrvCnyben
defi ni6lt visszadldsek fogalmdt kimeritend.

A vezetds teljessdgi nyilatkozatdt legiobb tudomdsuk ds meggy6z6d6siik szerint a vezet6s azon
tagiai frj6k al4 akik els6dleges felel6ssdggel tartoznak a gazd6lkod6€n ds annak p€nziigyi
aspektusaidrt.
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