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Tata Viros Onkorminyzat K6pvisel6-testiilete r6sz6re

V6lem€ny

Etvdgeztuk a Tata Vdros Onkorm6nyzat (tov6bbiakban: Onkormr4nyzat) 2017. €vi kOlts€gvetdsdnek
vdgrehajt6s6r6l sz6l6 - 2018. mrijus l?. keltedssel eloterjesztett rendelettervezete (a tovibbiakban:
z|rszAfi]€Ld{si rendelenervezet) - amely szerint a teljesltett bev€telek osszege 9.140.605 E Ft, a teljesitett
kiadisok dsszege 7.521.66'l E Ft -, a benne foglalt szamviteli inform6ci6k (tov6bbiakban: sz4mviteli
inform6ci6k) k0nyvvizsgflatdt, amely szdmviteli inform6ci6k a sz6mvitelr6l szdl6 2000. €vi C. torvdny (a

tovabbiakban: szAmviteli torvdny), valamint az ,'llamhAzattls szlmviteler6l sz6l6 4l2ol3- (1. ll.) Korm.
rendelet (a tov6bbiakban: az llurlJJlAaanAs szamviteldrol sz6l6 korm6nyrendelet) alapj6n kertiltek
meghataroz6sra.
Vdtemdnltnk szerint a Tata V6ros dnkormAnyzat 2017. december 3l-6vel vdgz6d6 koltsdgvet6si 6vre
yonatkoz6 mellckelt zirsz6maddsi rendelettervezete 6s az abban kdzolt szdmviteli informeci6k minden ldnyeges

sz€mpontb6l a Magyfiorszdg helyi onkormdnyztair6l szdl6 2011. 6vi CLxXxlX. tdw€nynek cs az

Alhmhdztanesr6l sz6l6 2011. dvi CXCV. tdrvCnynek megfelelden, a szdmviteli tdrvdnnyel, valamint az
dllamh6ztartfu szAmviteldrol sz6l6 korm6nlrendelettel dsszhangban kerilltek 0ssze6lllt6sra 6s eloterjesztdsre, Cs

ez6rt vdlemdnyonk szEi a zArszAnadAsi rendelettervezet rendeletalkotrisra alkalmas.

A v6lem6ny alspjl

Konywizsg6latunkat a Magyar Nemzeti Konywizsg6lati Standardokkal osszhangban ds a konywksgiiafa
vonatkoz6 - Maryaronztrgon hatilyos - torvCnyek 6s e$/6b jogszab6lyok alapjdn hajtottuk v6gre. Ezen

standardok 6rtefm6ben fenn6ll6 felel6ss6gnnk Mvebb leirasdt jelentCstrnk ,,A Mttywizsgdl6 zarszdmadasi
rendelettervezet kdnywbsgdlatdirt is vileminyezisdin val6felel6ssdge" sz*aszztanzlmazzz-
Filggetlenek varyunk az Onkormdnyzatt6l a vonatkozd, Magyarorszdgon hat6lyos jogszab6lyokban ds a Magyar
Konyvvizsg6l6i Kamara,,A konywizsgdl6i hivatds magatartis (etikai) szabdlyair6l ds a fegyelmi eljdrds6r6l
sz6l6 szzb6lyzzf'-6ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdb€n a Nemzetkdzi Etikai
Standardok Testtllete eltal kiadott ,,Konywizsg6l6k Etikai K6dexe"-ben (az IESBA K6dex-ben) foglaltak
szerint, ds megfeleltlnk az uryanezen normiban szerepl6 tovdbbi etikai el6hdsolnak is.

Meggy6zidesunk, hory az 6ltalunk megszerzett k0nywizsg6lari bimnyltdk elegendo 6s megfelel6 alapot nyijt
vdlemdnyonkhoz.

ESf6b informici6k

Az egydb inform6ci6k a z6rszamadfui rendelettervez€tben, illetve annak eloterjesztddben foglalt nem szimviteli
infonn6ci6kb6l dllnaL beledrwe azok melldkleteinek tartalmat is. Tata V6tos Onkormdnyzat vezetdse
(tovebbiakban: ,,vezetds") felel6s az egydb inform6ci6k elkdszitdsddrt es b€mutat6s66rt. A zarszi'mad.Asi

rendelettervezetben koznlt sz6mviteli inform6ci6kdl a jelentds0nk ,,V€lemdny" szakasz6ban adott vdlemCnytlnk

nem vonatkozik az egrCb inform6ci6kr4 ds az egydb inform6cidkra vonatkoz6an nem bocs6tunk ki semmilyen
form6j6 bizonyossegot nyrijtd kovetkeztetdst. A z{rszAnad{si rendelettervezetb€rL annak eloterjesztesdben,

vatamint mellCkleteikb€n kozolt szdmviteli inform6ci6k 6ltalunk vdgzett konywizsg6latival kapcsolatban a mi
felel6ssdgunk az egydb informdci6k Attekint€se (6tolvas6sa) ds ennek sor6n annak mdrlegelese, hory a
zfoszfund si rendelettervezetben, annak el6t€rjesztes6ben, valamint mell€kleteikben foglalt egy6b informdci6k
ellentmondanak-e a kdzolt szdmviteli informdci6lnak vagy a k0nywizsgilat sor6n szerzett ismereteink alapj6n,

vagr egrCbkdnt 6ry t0nik-e, hory azok ldnyeges hibds 6llitSst tartalnaznak. H" az elvdgzeta munkink alapjriLn

arra a k6vetkeaetCsre jutunk hory az eryCb inform6ci6k ldnyeges hibds 6llitdst tartalmaznalq kotelessdg0nk ez
a tenytj€lenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenival6nk.
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A vezetcs 6s az irdnylt{ssal megblmtt szem6ly€k felel6ss6ge a z{nsz6madisi rend€lettervez€tdrt

A vezetds feleltis az Cves zSrszamaddsi rendelettervezetnek a Magyarorsz6g helyi onkormdnyzatair6l sz6l6 201l.
Cvi CLXXXX. torvdnynelq valamint az dllamhaztandsr6l sz6l6 201 I . 6vi CXCV. t0rv6nynek megfelel6
6ssze6llitds66rt ds el6terjesztdsCrt, az abban szerepl6 szdmviteli inform6ci6knak a szamviteli torv€nyben 6s az
6llamh{ztartds szamvitel€rol sz6l6 korm6nyrendeletben foglaltakkal osszhangban t6rten6 elkdszltdsert €s
bem atds6dr! valamint az olyan bels6 kontrollokdrt, amelyeket a vezetds sztlks6gesnek tart ahhoz, hory
lehet6vd v6fjon az akdr csaldsb6l, ak6r hiMb6l ered6 lCnyeges hib6s 6llit6sokt6l mentes dves zArszAmad|si
rendelettervezet elkdszftdse.

A drsdmadiisi rendeletterveut elk6szltdse sor6n az Onkorm6nyz t vezabse felel6s alrt, hory felmdrje az
Onkorm6nyzatn6l ds intdzndnyeinCl a vdllalkozds folytardsa elvdnek dwdnyes0ldsdt - k0lonos tekintettel a
beszimoldssal drintett id6szakban b€kovetkezett, illetve a beszemol6si id6szakot kdveto koltsdgvetdsi Cwe
tervezett szervez€ti ds feladatveltoz6soka -, figyelemmel arr4 hory a v6llalkozds folytaldsinak elvdn alapul6
dves koltsdgvetdsi besz6mol6ik 0ssze6llit6sdCrt az eryes kdlts€gvetdsi szervek vezetdse a felel6s. A vezetdsnek a
v6llalkozis folytatdsdnak elvdMl kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az drvdnyesiilesdt eltCr6 rendelkezds nem
akaddlyo'"", illewe a tevdkenysdg folyatds6nak ellentmond6 tdnyez6, kdrtilmdny nem 5ll fenn.
Az iranyitassal megblmtt szemClyek felelosek az OnkormAnyzat pCnztiryi beszdmol6si folyamatinak
felilgyeleGdrt.

A kdnywizsg{16 z{rszimsdisi reod€lettervezet kdnywizsgAlatd€n €s v6lem€nyez{s66rt vrl6 felel6ss6ge

A konyvvizsg6lat sordn cClunk kell6 bizonyossrigot szerezli arr6l, hogy a zfuszAmadAsi rendelettervezetbe
belefoglalt sztrmviteli inform6ci6k egdsz€ nem tartalmaz akir csal6sMl, ak6r hib6b6l ered0 l6nyeges hib6s
allitdst, valamint az, hory ennek alapjdn a vdlemdnyonket tartalmaz6 fllggetlen kdnywizsgAl6i jelentdst
bocsdssunk ki. A kell6 bizonyoss6g magas fohi bizonyoss6g, de nem garancia arr4 hory a Magyar Nemzeti
KonyvvizsgAlati Standardokkal 6sszhangban elvdgzett kdnywizsg6lat mindig feltfuia az erydbkCnt ldtez6
ldnyeges hib.is 6llitAst. A hibds 6llitisok eredhetnek csal6sb6l vagy hib6b6l, ds ldnyegesnek min6s0lnelg ha
dsszerii lehet az a vankozAs, hogy ezek onmagukban vagy es.tlnesen befoly6solhatj6k a felhaszn6l6k adon
zarsz6mad6si rendelettervezetb€ belefoglalt szdmviteli infonndci6k alapjdn meghozott gazdasigi dontdseit.
A Magyar nemzeti Konywizsgilati Standardok szerinti konywizsgalat egdsze sor4n szakmai megltdlest
alkalmazunlq ds szakmai szkepticiznust tartunk fenn.
Egy, a Maryar Nemz€ti Konyvvizsg6lati Standardokkal osszhangban elvigz6sre kefllo konywizsgelatnak a
rdszekdnt szakmai megitCldst alkalmazunlq Cs szakmai szkepticiznust tartunk fenn a konywizsg6lat egesze
sor6n. Emellett:

. Azonosltjuk ds felrndrjtlk a zdrsz6madtui rendelettervezetbe belefoglalt szdmviteli inform6ci6k ak6r
csal6sb6l, ak6r hibdMl ered6 ldnyeges hibis dllitdsainak kockdzatait, kialakitjuk ds vdgrehajtlr* az eznn
kockdzatok kezeldsCre alkalrnas k0nywizsg6lati elj6r6sokat, valamint elegend6 6s megfelel6
konywizsgdlati bizonyitdkot szerzhk a vdlemdnytink megalapozas6hoz. A csalasbol ered6 lCnyeges
hibes 6llit6s fel nem t6rdsdnak kock6zara naryobb, mint a hibdb6l ered6€, mivel a csalds magdban
foglalhat 0sszej6tszist, hamisitdst, sz6nd6kos kihag/dsokat, tdves nyilatkozatokat, vagr a bels6 kontroll
felUllr6s6r.

Megismerj0k a kdnywizsgdlat szempontjdb6l rclevdns bels6 kontrollt annak 6rdek6berL hory olyan
kdnywizsg6lati elj6r6sokat tervezzllnk meg amelyek az adott korolmdnyek k6z0tt megfeleldek, de nem
azdrt, hogy a bels6 kontrollok hatdkonysigfua vonatkoz6an vClemdnyt nyilv6n{tunk.

6rtetetlUt az Onkormdnyzarn6l ds intdanCnyein€l a vezetds 6ltal alkalmazott sz6mviteli politika
megfelel6s€g€t Cs a vezetCs {ltal k€szlteft szdmviteli becsldsek Cs kapcsol6dd kozzdtdtelek 6sszer0sdga.
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KovetkeztetCst vonunk le arrdl, hory a zArszAmausi rendelettervezet sz6mviteli informAci6inak

alapj6ul szolg6l6 6ves koltsdgvetdsi beszAmolok kapcsdn hely€nval6 volt-€ a vezetds r6szdr6l a

vallalkozis (tevCkenysdg) folytatasanak elv6n alapul6 6ves koltsdgvet6si besz6mold dssze6llilisa,

valamint a megszE zatt konywizsg6lati bizonyft€k alapjdn an6l, hory fenn6ll-c l€nyeges

bizonytalans6g olyan esemdnyekkel vagy feltdtelekkel kapcsolatban, arnelyek jelentos k€tsdget

vethetnek fel az Onkorm6nyzarn6l 6s intCzn€nyeindl a vdllalkoz6s folytat6sa elvdnek drvdnyestilesdt

illetoen, k0l0n0s tekintettel a szervezeti Cs feladatv6ltoz6sokra, beledrtve j0v6beli esemCnyek, valamint

a felt€telek v6ltozis6nak hatdsait is. Amennyiben az a kdvetkeztetdst vonjuk le, hogy l€nyeges

bimnytalansdg 6ll feff! ftlggetlen kOnywizsgll6i jelentds0nkben fel kell hivnunk a firyelmet a

ztuszAnad|si rendelettervezetben l6v6 kapcsol0d6 kdzz6tdtelekre, vary ha a kozzdtdtelek e tekintetben

nem megfelel6ek" minositentlnk kell v€lemdny0nket. Kdve&eztetCseink a mggetlen k0nywizsg6l6i
jelent€sthk d6tum6ig megszerzett kdnywizsgdlati bizonyitdkon alapulnak. Jdvobeli esern6nyek vagy

fehetelek azonban drinthetik az Onkormdnyzam6l 6s intdzrndnyein6l a v6llalkoz6s folytarisa elvdnek

drvdnyestll6set.

Megvizsg6ljuk a zArszAnadlsi rendelettervez€tbe belefoglalt sz6mviteli inform6ci6kat ktlldnds

tekintettel az Onkormanyzaulak a z6nzdmadfu keretCben bemutatott k0ltsdgvetdsi mdrlegCre,

pdnzeszkozeinek v6hozes6r4 ad6ss6gdllom6ny6r4 varyonkimutat6s6r4 tov6bb6 a tobb6ves kihat6ssal

jfu6 dontesek sz6mszeriisitett hat5saira a kozvetett tdmogatdsokra Cs az onkorm6nyzat tulajdoniban

dll6 szervezetek milkdddsdffil sz6rmaz6 kOtelezettsegeh r€szeseddsek alakul6s6ra.

Az irdnyltissal megbizott szemClyek tudomds6ra hozzuk - ery6b kCrdCsek mellen - a konywizsgdlat

tervezett hatokor€t 6s otemezds€t, a konywizsgalat jelentos meg6llapft4sai! b€ledrtve az Onkorm6nyzat

6ltal alkalmazott belsd kontrollnak a konwvizsg6latunk sorAn altalunk azonosltott jelentos

hi4nyossdgait is, ha voltak ilyenek.
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Tata Viros 6nkorminyzat K€pvisel6-testiilete r6sz6re

V6lem6ny

ElvdgeaUk a Tala Vdros Onkorm6nyzat (az Onkormanyzt) melldkelt 2017. Cvi 0sszevont (konsmlid6lt)

besz6mol6jdnak k6nywizsg6latdt, amely Osszevont (konszoliddlt) besz6mol6 a 2017. december 3l-i fordul6napra

kCsziten konsmlidah mdrlegkil - melytrn az eszkbz0k €s forr6sok eg/ez6 vdgOsszege 19.553.827.001 Ft -, az

uryanezen iddponnal vdgz(td6 2017. kdltsdgvetdsi dvre vonatkoz6 konsmliddlt koltsdgvetdsi jelentdsb6l melyben a

reljesitett kolts6gvetdsi bevdtelek osszege 5.541.981 .681 Ft, a teljes{tett koltsegvetdsi kiaddsok osszege 3.E66.509.481

Ft -, ds az u$/anezen kohsdgvetdsi dvre vonatkozd konsmlidrilt eredmdnykimutauisbl - melyben a merleg szerinti

eredmdny 4l1.615.020 Ft nyeres€g - 6ll.

VdlemCnygnk szerint a mell{kelt Osszevont (konszoldelt) b€sztnol6 megbiziat6 ds val6s kdpet ad az Onkorrn6nyzat

2017. december 3t-en fenn6ll6 vagioni ds pdnzUryi helyz€tedl ds az ugranezen idtiponttal vdgzild6 2017.6v

koltsdgvetdsdnek teljesitdsdrol, valamint az ugyanezen id6ponttal vdgzlffti kdllsdgvetdsi d\re vonatkozo jovedelmi

helyzetddl a MaS/arorszagon hat6lyos, a szimvitelr6l szdl6 2000. Cvi C. torvdnnyel (a tovibbiakban: ,,szdmvitli

torviny") Cs az 6llariil|^^fl8 szlmviteldr6l sznl6 412013- (1. ll.) Korm. rendelenel (a tov6bbiakban: ,,az

6llamh6ztafi6s sz6mvitelerol sz6l6 korm6nyrendela") dssdnngban.

A vdlemdny alapja

K0nywi6gidatunkat a Magrar Nemzeti Kbnywizsgalati Standardokkal osszhangban ds a konywizsg6latra

vonatkozd - Maryarorszigon hat6lyos - towdnyek 6s ery6b jogszab6lyok alapj6n hajtottuk v6gre. Ezen standardok

drtefrndben fenn6ll6 felel$ssdg{lnk ttivebb leirds6t jelentesUnk ,,,4 kbnywizsgilo dsszevont (konszolidtih) bevdmol6

kbryt"t' i zs gi I aft A fl v a I 6 fe I e I 6 s s ige" w*asza wtaltrl,azza.

Fiiggetlenek vagyunk az Onkorm6nyzatt6l a vonatkozd, Magrarorsz6gon hatdlyos jogszabiilyokban 6s a Magrar

KOnywixgril6i Kamara ,"A kOnywizsg6l6i hivatris magatartdsi (etikaD szabelyair6l ds a fegelmi elj6r6sr6l szolo

szabalyzaf'-6ban, valamint az ezekben nem rendezett kdrddsek tekintetdben a Nemzetkozi Etikai Standardok Testiilete

Akal kiadon ,X0nywizsg6l6k Etikai K6dexe"-b€n ( az IESBA K6dex-ben) foglaltak szerint, ds megfeleliink az

uryanezen norm6ban szerepl6 tovabbi etikai el6lr6soknak is.

Meggloztlddsun( hory az 6ltalunk megszfjnqfr kdn'^wizsgalati bizonyitdk elegendri Cs megfelelti alapot nyijt

vdlemCnyilnkhoz.

A vezetds 6s az irdnyit{ssal megbizott szem6lyek fel€l6ss6ge rz osszevont (konszolid{lt) beszimol66rt

A vezerds felel6s az osszevont (konszolidrilt) b€szimol6 alapj6ul szolgdlo dves kolts6gvetdsi besaimoldknak a

szimviteli tOrvennyel, valamint az ellamllAztan6s szdmviteldr<il szol6 kormdnyrendelettel 0sszhangban tondn6

Cs a val6s bemutat6s kdvetelmdnydnek megfele16 elkdszitdsddrt, valamint az olyan bels6 kontrolldrt, amelyel a

vezetes sziiksCgesnek tart ahhoz, hogy lehet6vd v6ljon az ak6r csaldsb6l, akAr hib6b6l ered6 ldnyeges hib6s

elht6st6l mentes osszevont (konszolid6lt) beszlmold elkdszitdse.

Az osszevont (konszolid6lt) besz6mol6 elkeszitdsihez kapcsolddOan a vezetCs felel6s azdrt, hogy felmerje az

Onkormanyzatn6l Cs intdzmdnyeinel a viillalkozis folltatdsa elvdnek drvdnyestlldsdt - kulonos tekintettel a

besz6mol6ssal Crintett idoszakban bekov€tkezett, illetve a besz5mol6si iddszakot k0Yet6 koltsegYetdsi Cwe

ll<L szamt 22 12078. wwwtata.hu oldal 1



ASC Ad6szak6rt6 6s P6nziigvi-Gazdasigi Tan{csad6 Kft.
2890 Tat4 Orsziggyril6s tdr 3. Telefon: 34/589-639
Tef + Fax: 341589-640. E-mail: asctata@t-online.hu.

tervezen szervezeti ds feladatviiltoztrsokra -, figyelemmel arra is, hogy a vdllalkozis fol),tat6senak elvCn alapul6
dves k0ltsigvetdsi besziimol6ik dssze6llites6drt az egyes kdltsdgvetdsi szervek vezetdse a felel6s. A vezetesnek a

vdllalkozds folytat6s6nak elvdbtil kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az drv€nyesiildsdt eltdrti rendelkezds nem
akad'lyozzz, illetve a tevdkenysdg folltatris6nak euentmond6 tdnyez6, korulmCny nem 6ll fenn.

Az ir6nyit6ssal megbfzott szemClyek felel6sek az Onkorm6nyzat ds intdzm€nyei pdnzitgyi besz6mol6si
folyamatrinak felugyeletCdn.

A kdnywizsgd16 osszevont (konszolid6lt) beszdmol6 k0nywizrg6lat66rt vald felel6ss6ge

A k0nywizsgdlat soriin cdlunk kell6 bizonyoss6got szeremi arr6l, hogy az osszevonr (konszolid6lt) besz6mol6
egisze nem tanalmaz ak6r csalesbdl, akrir hib6b6l eredri ldnyeges hib{s 6llit6st, valamint az, hogy ennek alapjrin
a vdlemdnyiinket tartalmazo fiiggetlen konyvvizsg6t6i jelentdst bocs6ssunk ki. A kel16 bizonyoss6g rnagas fokri
bizonyoss6g, de nem garancia arra, hogy a MaS/ar Nemzeti Konywizsgilati Sandardokkal dsszhangban elvCgzen
konyvvizsg6lat mindig felt6rja az egyCbkCnt ldtezd l€nyeges hibris 6llitist. A hib6s 6llit6sok eredhemek csaldsb6l
vagy hib6b6l, ds ldnyegesnek min6sulnek, ha dsszerfi lehet az a v6rakoz6s, hogy ezek dnmagukban vagy
egytittesen befolydsolhatj6k a felhaszn6l6k adott Osszevont (konszolid6lt) besz4mol6 alapjdn meghozott
g"zdasagi ddntdseit.

A Ma$/ar Nemzeti Kdnywiag6lati Slandardok szerinti kdnywi^g6lat egdsze sor6n szakmai megitdlCst alkalmazunk
ds szakrnai szkepticizrnust tartunk fenn.

Tov6bb6:

r Azonosltjuk 6s felmCrjuk az dsszevont (konsmlidrilt) beszdmol6 ak6r csaldsb6l, ak6r hibrib6l ered6
linyeges hib6s 6llittuainak kockezatait, kiatakitjuk ds vdgrehajtjuk az ezen kock1zatok kezelisCre
alkalmas k0nyvvizsg6lati eljAnisokat, valamint elegendd ds megfelel6 konywizsgdlari bizonyitCkot
szerztlnk a vClemCnyiink megalapoztrsdhoz. A csalisb6l eredti lCnyeges hibds dllitiis fel nem r6r6siinak
kockdzata nagyobb, mint a hib5b6l ered6d, mivel a csalds mag6ban foglalhat osszej6tszist, hamisitest,
sz6nddkos kihagy6sokat, tdves nyilatkozatokat, vagy a bels6 kontroll felUlir6s6t.

o Megismerj0k a kOnywizsgelat szempontjdbdl releviins bels6 konrollt annak drdekCben, hogy olyan
kdnyvvizsgalati eUdLrasokat tervezzilnk meg, amelyek az adoft koriilmdnyek kozdtt megfelel6ek, de nem
azdrt, hogy az Onkorm6nyzat belsti kontrollj6nak hatdkonysdgdra vonatkozdan vdlemenlr
nyilviinitsunk.

. ErtdkeU0k a vezetCs 6ltal alkalmazott szimvireli politika megfelel6sdgdt ds a vezetds 6ltal kdszitett
szimviteli becslCsek ds kapcsol6d6 kozzdtdtelek dsszeriisdgdt.

' Kiivetkeztetcst vonunk le an6l, hogy az dsszevont (konszolidalt) beszdmol6 alapjaul szolg6l6 Cves
ktiltsdgvetdsi besz6mol6k kapcsdn helydnval6 volt-e a vezetds rCszdr6l a v6llalkozds (a tevikenysCg)
fol'tutds6nak elvdn alapuld dYes kdltsdgvelCsi beszdmol6 dssze6llit6sa, valamint a megsz€rzett
kitnywizsgdlati bizonyitik alapj6n an6l, hogy fennrill-e lCnyeges bizonyalans6g olyan esemdnyekkel
vagy feltdtelekkel kapcsolatban, amelyek jelent6s kdtsdget vethetnek fel az Onkorm6nyzatn6l a
v6llalkoz6s folytat6sa elvCnek drvdnyesutCsdt illet6en, ktil0n6s rekintettel a szervezeti es
feladatv6hoz6sokra. Amennyiben azt a kdvetkeztetdst vonjuk le, hogy ldnyeges bizonyalansag 6ll
fenn, filggetlen kdnywizsg6l6i jelentdsunkben fel kell hivnunk a figyelmet az osszevont (konszolid6lr)
besz6mol6ban ldv6 kapcsol6d6 kdzzdtdteleke, vagy ha a kdzzelCtelek e tekintetben nem megfeleloek,
min6siten0nk kell vdlemCnytlnket. Kdvetkezetdseink a fflggetlen kdnywizsgAl6i jelentdsunk ddtum6ig
megszerzett kdnyvvizsg6lati bizonyilCkon alapulnak. Jovdbeli esemdnyek vagy feltdtelek azonban
Crinthetik az Onkormrturyzatn6l a v6llalkozis fol)1at6sa elvdnek drvdnyesiildsCt.

<r szamt 22 /2078. wwwtata.hu oldal 2



ASC Ad6szak6rt6 6s P6nziievi-Gazdasiei Tan{csad6 Kft.
2890Tata, Orsziggyrilds t6r 3. Telefon: 34/589-639
Tel + Fax: 34/589-640. E-mail: asctata@t-online.hu.

. Ertdkeljuk az dsszevonl (konszolid6lt) beszimol6 6tfog6 prezent6l6s6t, feldpltdsdt Cs tartalm6t, valamint

Crtdkeljuk aa is, hogy az osszevont (konszolid6lt) besz6mol6ban teljesiil-e az alapul szolgdl6 tlgyletek

ds esemdnyek val6s bemutat6sa.

o Az ir6nyitrissal megbizon szemdlyek tudomesam hozzuk - eryCb k6rdCsek melbn - a konywizsg6lat wvezEtl

hat6koret Cs utemezdsC! a konlwizsg6lat jelent6s meg6llapiuisait, bele€rwe az Onkorm6nyzat eltal

alkalrnazon belMi kontrollnak a kdnywizsg6latunk sor6n 6lalunk azonositott jelentds hidnyoss6gait is, ha

voltak ilyenek.

ES/6b k6rd€ssk

A jelen kbnywizsg6ldi jelentds, a Magrar AllamkincstAr dtal az 6llamhdztarus szamviteldr(il szOl6

korm6nlrcndeletben foglalrak alapjdn elkdszitett ds az Onkorm6nyzatnak megkuldot! dsszevont (konszolid6lt)

beszernolor6l kdsziilt.

Tat4 2018. mejus 17.

ASC Ad6szak6rt6 Kft.
2890 Tat4 Orsziggyiil6s ter 3.
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