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 Lengyeltóti  Város Polgármestere 

8693  Lengyeltóti Zrínyi u 2.sz. 

 

Szám: 1.495-9/2012. 

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 

2012. június  hó   28.-án tartandó ülésére. 

 

N a p i r e n d : Állami   Számvevőszék ellenőrzése 

E l ő a d ó:        Zsombok  Lajos polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Állami  Számvevőszék  2011. év őszén  ellenőrzést   végzett   a Lengyeltóti Városi 

Önkormányzatnál  az önkormányzat  pénzügyi  helyzetével kapcsolatban. 

 

Az ellenőrzés  a 2007. január hó   1.- 2011. június hó 30.-ig  közötti  időszakot  ölelte fel. 

A  pénzintézeti  kötelezettségek állományának vizsgálatakor  az ellenőrzött időszak  2006. 

december hó 31.- 2011. június  hó  30. közötti  időszakra terjedt ki. 

 

Az ellenőrzés célja  annak értékelése volt, hogy: 

 

 A vizsgált időszakban a kötelező- és önként  vállalt  feladatok ellátását  biztosító  

szervezeti keretekben, a feladatellátás  módjában bekövetkezett   változások milyen 

hatást gyakoroltak az  Önkormányzat  pénzügyi helyzetének alakulására; 

 

 Az Önkormányzat  pénzügyi   - ezen  belül  működési és felhalmozási  - egyensúlya 

mely tényezők hatására  miként változott, és  az önkormányzat milyen intézkedéseket  

tett  a pénzügyi egyensúly  javítása  érdekében; 

 

 A költségvetési kiadások finanszírozása érdekében vállalt  pénzintézeti 

kötelezettségek hogyan alakultak, továbbá milyen  kötelezettségek  fennállása  

befolyásolja  az önkormányzat jövőbeli helyzetét; 

 

 Hasznosultak-e a gazdálkodási rendszer  korábbi ellenőrzése során  a pénzügyi  

egyensúly  javítására  az ÁSZ  által tett  szabályszerűségi  és célszerűségi  javaslatok 

 

Az ellenőrzés típusa  : szabályszerűségi   vizsgálat volt. 

 

A 2011. június    hó  30.-i  pénzügyi  helyzet alapján  az ellenőrzés  intézkedést  igénylő  

megállapításai  és javaslatai a következők: 

 

a Polgármesternek:  

1. A 2008. évtől  megvalósult  tanuszoda igénybevételéért  fizetendő  PPP szolgáltatási  díjak 

növelik  a folyó kiadásokat. A működési jövedelem folyamatosan csökkent, a 2010. évben  

negatív  nettó jövedelem alakult ki. A pozitív működési jövedelem  fenntartása a bevételek  

növelésével  és a kiadások  csökkentésével érhető el. 
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Javaslat: 

Az Önkormányzat  pénzügyi  egyensúlyának középtávon  történő biztosítása  és hosszú távú 

fenntarthatósága  érdekében kezdeményezze  - felelősök és határidők jelelölésével  . az alábbi  

intézkedés megtételét: 

 

a.) Tárja  fel a bevételszerző  és kiadáscsökkentő  lehetőségeket. Ütemezze  a bevételek  

beszedését  a jövőben jelentkező  fizetési kötelezettségeihez. 

 

b.) Képezzen  egyensúlyi  ( elkülönített  ) tartalékot  a PPP szolgáltatási díj  teljesítése  

érdekében. 

 

2. A Képviselő-testületnek  előterjesztett  éves zárszámadási rendeletekben  nem mutatták be 

az Önkormányzat   eszközei után  tárgyévben elszámolt  értékcsökkenés összegét, az 

eszközpótlásra   fordított  tényleges kiadásokat, az eszközök  elhasználódási fokának 

alakulását. Nem mérték fel, hogy az elhasználódott   eszközök  pótlása milyen kötelezettséget 

jelent  az Önkormányzat számára. 

Javaslat: 

Mutassa be a képviselő-testületnek évente  a zárszámadási rendelet   előterjesztésében  az 

értékcsökkenés összegét, és ezzel  összevetve  az elhasználódott  eszközök pótlására fordított 

tényleges kiadásokat,  az eszközök  elhasználódási  fokának alakulását. 

 

A számvevőszéki jelentés  teljes   szövege  az   előterjesztés melléklete. 

Kérem a   Tisztelt a Képviselő-testületet, hogy az Állami  Számvevőszéki  jelentést tárgyalja 

meg, és az azzal kapcsolatos   „ Intézkedési terv„- et   fogadja el. 

Határozati javaslat: 

A Lengyeltóti Városi Önkormányzat   Képviselő-testülete  az  Állami Számvevőszék     által  

- a Lengyeltóti Város  Önkormányzata  pénzügyi  helyzetének  ellenőrzéséről  - készített   

jelentést  megtárgyalta, és az azzal kapcsolatos   intézkedési tervet jóváhagyta. Az intézkedési 

tervet az ÁSZ  részére  meg kell küldeni. 

Határidő: folyamatos,  és az  intézkedési tervben meghatározottak szerint 

Felelős:   Zsombok Lajos  polgármester 

 

Lengyeltóti, 2012. június 12. 

   

  

        Zsombok Lajos 

        polgármester 

Az előterjesztést készítette: 

 

Posza Jánosné 

pénzügyi ügyintéző 

 

Jóváhagyta: 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

          jegyző 
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I N T É Z K E D É S I    T E R V 

 

 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzatnál   

az Állami Számvevőszék   által 

Lengyeltóti    Város   Önkormányzata   pénzügyi   helyzetének  

témában  végzett  ellenőrzés  javaslataira   

  teendő intézkedésekről 

  
  

1./  Számvevőszéki javaslat: 
 
Az   Önkormányzat  pénzügyi  egyensúlyának középtávon történő  biztosítása és hosszú távú  
fenntarthatósága  érdekében  kezdeményezze  - felelősök és határidők  megjelölésével   az  alábbi  
intézkedés megtételét:  
 
a.) Tárja fel  a bevételszerző  és kiadáscsökkentő lehetőségeket. Ütemezze  a bevételek beszedését  a 
jövőben jelentkező fizetési  kötelezettségeihez. 
 
 

- A bevételek   beszedése érdekében    fokozni  kell a  hátralékok  behajtásával  kapcsolatosan  
teendő intézkedéseket.   

Az adóhátralékok  behajtása  terén   elsősorban  ahol  lehetséges   munkabérből és egyéb 
jövedelemből származó letiltásokat  folyamatosan   kell  eszközölni.    Vállalkozásoknál  inkasszós   

beszedést  kell kezdeményezni   és   a bírósági végrehajtó közreműködését kell  kérni ingatlan 

vagyonra  irányuló  végrehajtás esetén.  
 

Saját  bevételek   (  lakbér, bérleti   díj  )  hátralékok terén   a  jogszabályban előírtaknak megfelelően  
a bírósági végrehajtói   eljárást  a még át nem adott  ügyekre azonnal  kezdeményezni kell. 

Fel kell  tárni  az  adókötelezettség alatt  nem lévő  még adózatlan  adótárgyakat   ( építményadó, 

telekadó) 
 

-  A kötelezettségek teljes körére  kiterjedő   legalább  3 évre  kitekintően   finanszírozási tervet  kell 
készíteni ,  amely  tartalmazza   a   kötelezettségek éven  belüli és éven túli  felmerülésén kívül   a 

forrásokat  is számszerűsítve. 

 
Határidő: 2013. évi  költségvetés  készítése 

Felelős :  Dr. Szatmári Ibolya jegyző 
              Subicz Istvánné  közgazdasági irodavezető 

 
- Kiadáscsökkentő lehetőségek  érdekében   felül kell  vizsgálni   a polgármesteri  hivatal  és  az 

önkormányzat  költségvetési intézményeinek kiadási előirányzatait.  Ahol  a működés  folyamatos   

biztosítása  mellett  lehetséges   a létszám csökkentés  és  a dologi  kiadások  csökkentésének 
lehetőségével is élni kell.  Egyes feladatoknál  a létszám csökkentést  közfoglalkoztatott  személyek   

foglalkoztatásával   kell  pótolni.  
 

Az óvodánál  a gyermeklétszám alakulása  következtében   a  csoportmegszüntetés  vonzataként  3 fő 

létszám csökkentést  kell végrehajtani.  
 

Határidő:  2012. augusztus  hó 31   és  a 2013. évi  költségvetés   készítés időpontja 
Felelős  :  Zsombok Lajos  polgármester 
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b.) Képezzen egyensúlyi  ( elkülönített  ) tartalékot  a PPP szolgáltatási díj teljesítése  érdekében. 
 

Az uszodával kapcsolatos  PPP  ügyben  a Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium  Kiemelt Állami  
Szerződéseket  és Támogatásokat Vizsgáló  Államtitkársággal  megkezdett  tárgyalásokat  folytatni  

kell. 
A PPP   szolgáltatási díj   teljesítése érdekében   a költségvetésben egyensúlyi  (   elkülönített ) 

tartalékot  kell  képezni. 

 
Határidő:   2012.  szeptember   30.    és 2013. évi  költségvetés  készítése 

Felelős:    Zsombok Lajos   polgármester  
 

 
2./ Számvevőszéki  javaslat: 
 

Mutassa be  a Képviselő-testületnek évente a zárszámadási rendelet előterjesztésében az 
értékcsökkenés összegét, és ezzel összevetve az elhasználódott  eszközök pótlására fordított  
tényleges kiadásokat, az  eszközök  elhasználódási  fokának alakulását. 
 

A zárszámadási   rendeletben   be kell mutatni   az értékcsökkenés  összegét, és  ezzel összevetve  az 

elhasználódott   eszközök  pótlására   fordított   tényleges kiadásokat.  Ennek   bemutatására   az 
költségvetési  beszámoló  38 - as űrlapjának   adatait   a   képviselő-testületi beszámoló   táblázatai  

között  szerepeltetni kell.  
Az  eszközök elhasználódási  fokának alakulását   az éves   zárszámadásról készült  beszámolóban be 

kell  mutatni, és tájékoztatni kell  a  képviselő-testületet hogy  az eszközök pótlása   milyen 
kötelezettséget jelent az önkormányzat  számára.  

 

Határidő:   az éves   beszámolók  készítésével egyidejűleg 
Felelős:     Zsombok Lajos   polgármester 

 
 
Az intézkedési   tervben foglaltak  folyamatos  végrehajtásának figyelemmel  kiséréséért  Dr. Szatmári 

Ibolya  jegyző felelős. 
 

Az intézkedési tervben  foglaltak  végrehajtásáról  2013. április hó  30.-ig   a Képviselő-testületet   
tájékoztatni kell. 

 

 
Lengyeltóti, 2012. június 12. 

 
 

 
                Dr. Szatmári Ibolya               Zsombok Lajos 

                          jegyző                polgármester 

 
 

 

 


























































































































