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a Makó Város Önkormá nyzata 201,7 . évi költségvetési
"rn

rendelettervezetéről

a Képviselő-testület részére

a Makó Város Önkormanyzata 20I7-es költségvetési évérekészült
költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát - amelyben a bevételi és a kiadási
foösszeg 3.517.63t EFt, a működési költségvetési bevételek várható összege 1.098.431
EFt, a felhalmozási költségvetési bevételek várható összege 2.a$.955 EFt, a működési
költségvetési kiadások varható összege 3.083.284 EFt, a felhalmozási költségvetési
kiadások varható összege 434.347 EFt. A véleményezésalapja a Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Irodája által kidolgozott költségvetési rendelettervezet és annak mellékletei,
továbbá az előzeíes hatásvizsgálati lap, amely a Makó Vráros Onkormányzata 2017.
február l5-ig megtartandó Képviselő-testületi ülésére készült, 2017. januar 28-ai
keltezésű előterjesztéshez került kidolgozásra..
Elvégeáük

Vizsgálatunkat a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatara vonatkozó
Nemzetközi Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standarddal összhangban végeztük el.

A

vezetés

A

felelőssége

vezetés felelős a jövőre vonatkozó pénzügyi információkért, beleértve azokat a

feltevéseket is, amelyeken azok alapszanak

A könywiagóló

felelőssége

A jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálaténá| a könywizsgálónak
és megfelelő

könywizsgálati

bizonyítékotkell szerezni arről, hogy:

elegendő

- a vezetés azon legjobb becslésen alapuló feltevései, amelyeken a jövőre vonatkozó
pénzügyi információk alapulnak, nem ésszenítlenekés * a hipotetikus feltevések
esetében - ezek a feltevések össáangban vannak azinformációk céljával;
- a jövőre vonatkozó pénzügyi információkat helyesen készítettékel a feltevések

alapján;

jövőre vonatkozó pénzügyi információkat helyesen mutatták be, és minden lényeges
feltevést megfelelően bemutattak, beleértve annak egyértelmű jelzését,hogy ezek
leg|obb becslésen alapuló feltevések, vagy pedig hipotetikus feltevések, valamint;
- a jövőre vonatkozó pénzügyi információk a következetesség elve szerint a korábbi
pénzngyi kimutatásokkal összhangban, a megfelelő számviteli alapelvek
-a

felhaszná|ásával ké szültek.

Vélemény

A

feltevéseket alátámasztó bizonyítékokvizsgálata alapján, semmí nem jutott
tudomásunkra, ami miatt úry kellene megítélnünk, hory ezek a feltevések nem
képezik az előrejelzés elfogadható alapját. Továbbá, véleményünk szednt az
előrejelzést helyesen készítettékel a feltevések alapján és azt a hatályos
jogszabályokkal összhangban állították össze és mutatták be.
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A

feltételezett
tényleges eredmónyek eltérhetnek az előrejelzéstől, mivel
esemónyek ryakran nem a várakozásoknak megfelelően következnek be, ós ez az
lehet, melynek valószínűségét további gazdálkodási
eltéréslényeges
szigodtáso§ valamint Maryarország 2017. évi központi költségvetéséről szóIó
2016. évi XC. törvény végrehajtásának jelenleg nem belátható változásai is
befolyásolhatják
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Budapest, 20t7. febru.ár 3.
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