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Tárgy: Tájékoáatás testíileti ülésről való távolmaradás okáról

Tisztelt Polgármester Asszony!
Megkereséséresajnálattal tájékoáatom, hogy a2020, március 4, napjáratervezett Képviselő-testületi
ülésen még 2019. október hónapban leegyeztetett helyszíni vizsgálat miatt nem tudok részt venni.
Március 4-5-én a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatalnál végzek projektvizsgálatoí.

Mind emellett sajnálattal értesültem arról, hogy Makó Város Önkormányzaíának Képviselő-testülete a
2020. febrlár 26_ai ülésérebeterjesáett 2020. évi költségvetési rendelettervezetet nem fogadta el.

A

rendelettervezet felülvizsgálatáról szóló könywizsgálói jelentést 2020.02.zl-én kiadtuk. A
vonatkozó könyvvizsgálati standard alapján lefolytatott eljárás során nem, jutott a könywizsgólat

tudomására olyan lényeges információ, ami alapján megkérdőjelezttik volna a rendelettervezet
azt a kőnyvvizsgálói jelentés tartalmazza, ,Makó Város Önkormányzata
a 2020. évi költségvetésről előterjesztett rendelettervezete annak számszaki
mellékleteivel és indokolasaval egútt, valamint a kapcsolódó előterjesztés kellően megalapozott,
minden lényeges összefüggést a valóságnak megfelelően mutat be és a tervezett előirónyzatok
biztosítjók a költségvetési egyensúlyt. Az eljárásaik során betartottók az államháztartásról szóló 20] 1.
évi CXCV. törvény, valamint az államháztartasi tarvény végrehajtasáról szóló 368/201]. (XII. 31.)
Korm. rendelet vonatkozó előírásait. " Továbbá, hogy ,,A könywizsgálat véleménye szerint a2020.
évi költségvetésről szóló költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas."

megfelelőségét. Mint
Képviselő-testületének

könywizsgálatnak minden jövőbeni esemény előzetes vizsgálata során ki kell adnia a
figyelemfelhívást annak okán, hogy a jövőbeni események alakulását nem lehet előre 100 %-os
binonsággal megmondani. Fel kell tehát hívni a Képviselő-testtilet figyelmét arra, hogy mindezen

A

körülményekkel számoljon az évközi döntései során.

A könywizsgálónak a

standardok alapján és saját józan megfontolásából is minden esetben kellő
szakmai szkepticizmussal kell megközelítenie az álálavizsgált területeket. Ez különösen igaz a jövóre
vonatkozó pénzügyi információk tekintetében. Ebből eredően a jelentéshez csatolt kiegészítésbenamely a Testület számára a döntéséhez szükséges további információk megadásfua hivatott természetes módon meg|elölésre kerültek a könywizsgálő által vélelmezett kockázatok. Mindezek
azonban csak órnyaljdk annak kiemelését,hogl a vezetésnek és a testüleínek mely területekre kell
ki e me lt Jigl e Imet fo r dítania a v ég r e h aj tás s o r án.

Bízom benne, hogy a helyszíni körülmények és információk birtokában, valamint a könyvvizsgálői
jelentésben és jelen levelemben foglaltak alapján a Képviselő-testület bölcs döntést hoz Makó Város
Önkonnány zata 2020. évi működőképességének biztosíása érdekében.
Budapest, 2020. március 2.
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