&r;*a

e%zro,

o7áry*r,^r7záŰ*rarro/aac.9r/*laae7ft
7100 KaPosuár,
1316129'7

kres{ lt.

í.

-2,1,1, Cógjcgyzékszám| 1,1-09-305óó3

^dósz^íft
Tcl/ far
82-314-326"l'cl: 30_95ó-70ó4,

c_meil: szita.kft@t online.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTES
Csurgó Város Önk ormányzat 202l, évi költségYetésérő| szóIó rendelettervezet vizsgáIatáról
Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Iészére

Elvégezük csurgó város Önkormányzat 202l. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben a
bevéte]ek és kiadások tervezett együttes fóösszege egyezően 6.02|.8't2 eFt, ezen belül a költségvetési bevételi
főősszeg 2.595.44-1 eFt, a köhségvetési kiadási föösszeg 5.966.277 eFt, a költségvetési egyenleg -3.370,830 eFt
(hiány), amelyből a míiködési hiány l47.133 eFt, a felhalmozási hiány 3_223.697 €Ft, a finanszírozási kiadások
összege 55,595 eFt, a belső finanszirozásnak minósüiő elóző évi maradvány 3.406.625 eFt, a küIsó finansziroZásnak minősülő felha|mozási célúhite| 0 eFt, a belftildi finanszírozáS (Államháztartáson belüli megelőlegezés)
bevétele l9.800 eFt.

Az Önkormányzat 202l. évi költségvetési íendelettervezete aZ előteiesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.
A költségvetési rendelettervezet elókészítéseaz Önkormányzat jegyzöjének feladata és felelőssége, elóteljesztése az Önkormányzat polgármestelének feladatköIébe, a költségvetési Iendelet elfogadása a Képviselő-testület
hatásköIébe tanozik, beleértve azokat a költségvetési rendeIettervezetben, annak elóterjesaésében ismertetett
feltevéseket, információkat, ilIetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az elóterjesáett elóilányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.
A vizsgá|at hatóköre

A vizsgálatot

vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400, témaszámú Nemzeti Bizoa jöYöre
nyosságot Nyújtó SZolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. EZen standald értelmében a vizsgálat tervezése
és elvégzéserévénmegfelelő bizonyosságot kell szereznünk anól, hogy az előterjesáés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a kö|tségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint
kelló bizonyosságot anól, hogy a költségvetési Iendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információk]<al,
adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítettékel,

Következtetés és Yélemény
Csurgó Város Önkormányzat 202l. éVi költségvetési rendelettervezetében, annak előterjesztésében bemutatott
feltevéseknek, és az azokat a|átámasztó bizonyítékoknaka vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra,
ami miatt úgy kel|ene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az elóterjesztett elóirányzatok éS más
pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szelint, a költségvetési rendelettervezetet a
hivatkozott feltevések alapjiin készítenékel, s bemutatására, előterjesáésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kelült Sor.
Megítélésünkszerint a költségvetési rendeletterveZet IendeletaIkotásra alkalmas,
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A rendelettervezet normaszövegének felülvizsqálaaa

A rendelettervezet normaszövegét felülvizsgálva megállapítottuk, hory az véleményünkszerint ajogszabáIyi előírásoknak lényegébenmegfelel, ezért észrevételt n€m teszünk.

4.

Összegzés

Összességében megállapítható, hogy Csurgó Város Önkormányzat 202l. évi költségvetési rendelettervezetében a pénzüryi eryensúly biáosított, a pénzügyi helyzet a koronavírus járvány miatti negatív
gazdasági hatások ellenére stabilnak minősíthető.
A költségvetés stabilitását a saját bevételek, ajelentős összegű elözó évi maradvriny, a központi kölr
ségvetésitámogatások, biáosíüák.
A költségvetés a bevételek között új adósságszolgálatot keleteztető fejlesaési hitelt nem tartalmaz.
A felülvizsgálat alapján a rendelettervezetet a képvis€lő-testület általi tárgyalásra alkalmasnak tartjuk.
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