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Makó Váro s Önko rmá ny zata Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelettervezetének
vizsgálatát, amely az ,,Előterjesztés-Rendelettervezet Makó Vúros 2018. évi
költségvetéséről" című, 2018.01 .28-ai keltezésű mellékelt előterjesztés önkormányzatí
rendelet mellékletében található, s amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege
egyezően 7.676.322 eFt, ezen belül a működési költségvetés bevétele |.123.281 eFt, a
működési költségvetési kiadás 3.103.376 eFt, a működési költségvetési egyenleg mínusz
1.980.095 eFt, a felhalmozási költségvetési bevétel 6.076.561 eFt, a felhalmozási
költségvetési kiadás 4.572.946 eFto a felhalmozási költségvetési egyenleg 1.503.615 eFt.

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelettervezete az eiőterjesztésben részletezett
feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkotményzat jegyzőjének feladata és
felelőssége, előterjesáése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési
rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési
rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve
adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az e|őterjesztett előirényzatok és más
pénzügy i információk alapulnak.

A viugdlat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkoző pénzngyi információk vizsgálaténa vonatkoző 3400.
témaszámű Nemzeti Bizonyosságot N}.ujtó Szolgáltatási Standard alapjan hajtottuk végre.
Ezen standard énelmében a vizsgáIat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot
kell szerezünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások
és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő
bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel,
információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Makó Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendelettervezetében, annak
előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátátmas*ő bizonyítékoknak a
vizsgá|ata alapjan semmi nem jutott tudomásunkra, arri miatt úgy kellene megítélnünk, hogy
ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirényzatok és más pénzügyi információk
elfogadható a|apját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendelettervezetet a
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hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására,
jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendelettervezet - az
foglaltakra is tekintettel - rendeletalkotásra alkalmas.

E-mail; mariabercsik@t-on}ine.hu

előterjesztésére a vonatkozó

alábbi firyelemfelhívásban

Fígyelemfelhívtís

A költségvetés végrehajtúsának tényleges
eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet
lényeges lehet, ami szükségessé teheti
összefüggésben a költségvetés más pénzigyi

feltételei a tewszálmok elfogadását követően
előterjesaésében foglaltaktól, és ez az eltérés
az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel
információinak későbbi módosítását.

Fe l h asználás korlótoztís u

Jelen jelentés kizárólag a Makó Város Önkormányzata Képviselő-testülete tqékoztatására
készült, és aztkizárőlag a jogszabályokban meghatározott célra lehet felhasználni,

Budapest, 201 8. februar 01.
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