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Tisztelt Képviselő-testület ! 

 

 

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

Önkormányzatnál.  

Az ellenőrzéssel kapcsolatos Intézkedési Tervet a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2012. június 28-án tartott ülésen jóváhagyta, a terv végrehajtásáról a 

képviselő-testületet 2013. április 30-ig tájékoztatni szükséges. 

Az Intézkedési Terv végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 

 

1. Fel kellett tárni a bevételszerző és kiadáscsökkentő lehetőségeket. Ütemezni kellett a 

bevételek beszedését a jövőben jelentkező fizetési kötelezettségekhez. 

 

a.) A bevételek beszedése érdekében fokoztuk a hátralékok behajtásával kapcsolatos 

intézkedéseket. Az adóhátralékok behajtása terén, ahol lehetséges volt 

munkabérből és egyéb jövedelemből letiltásokat kezdeményeztünk. 

Vállalkozásoknál inkasszós beszedést alkalmaztunk, illetve bírósági végrehajtó 

közreműködését kértük ingatlanvagyonra irányuló végrehajtásoknál. A saját 

bevételek (lakbér, bérleti díj) hátralékok terén a jogszabályban foglaltaknak 

megfelelően a bírósági végrehajtói eljárást kezdeményeztünk. Folyamatban van az 

adókötelezettség alatt nem lévő még adózatlan adótárgyak (építményadó, telekadó) 

feltárása. 

 



b.) Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 29.§ (3) bekezdése alapján, 

mely szerint a helyi önkormányzat évente, de legkésőbb a költségvetési rendelet, 

elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) 

pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját 

bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét. Lengyeltóti Városi Önkormányzat a 

40/2013.(III.07.) számú határozatával eleget tett fenti kötelezettségének. 

 

c.) A kiadáscsökkentő lehetőségek érdekében felülvizsgáltuk az intézményeink 

kiadásai előirányzatait. Tervezetünkben csak a legszükségesebb kiadásokat 

terveztük. A folyamatos működés biztosítása mellett az óvodánál 1 csoportot 

megszüntettünk. Egyes feladatoknál a létszámcsökkentést közfoglalkoztatott 

személyek alkalmazásával pótoltuk. 

 

d.) Egyensúlyi tartalékot kellett képezni a PPP szolgáltatási díj teljesítése érdekében, 

erre azonban nem volt szükség, mert az uszodával kapcsolatos PPP központi 

intézkedések miatt tervezetünkben nem számoltunk szolgáltatási díj 

megfizetésével. 

 

2. Be kell mutatni évente a zárszámadási rendeletben az értékcsökkenés összegét és ezzel 

összefüggésben az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat. 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2012.évről szóló zárszámadási rendeletének 

elfogadása a 2013.április 25-ei ülés napirendi pontjai között szerepel. A zárszámadási 

rendelet 22. számú mellékletében kerül bemutatásra a kincstári költségvetési 

beszámoló 38-as űrlapja, mely tartalmazza a  tárgyi eszközök bruttó értékét, 

értékcsökkenését, nettó értékét és a nullára leírt eszközök értékét. Az elhasználódott 

eszközök pótlására a rendkívül szűkös anyagi keretek miatt egyenlőre nem kerül sor. 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat: 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat képviselő-testülete az Állami Számvevőszék által 

végzett ellenőrzés javaslatára készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtására 

vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az ezzel kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 

 

 

 

 

Lengyeltóti, 2013. április 9. 

                Zsombok Lajos 

        polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Huberné Bajzik Ibolya 

közgazdasági irodavezető 

 

Jóváhagyta: 

 

Dr. Szatmári Ibolya 

jegyző 

 

 

 

 


