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Kivonat
Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 28-án megtartott
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből
ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
81/2014. (V. 28.) számú
határozata

Az Állami Számvevőszéki vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
megtárgyalta az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzés megállapításairól szóló
tájékoztatót, valamint az intézkedési terv elfogadására irányuló javaslatot, és az alábbi döntést
hozta.
1./ A Képviselő-testület az Állami Számvevőszék ellenőrzési jelentéséről szóló tájékoztatót,
és ezzel összefüggésben ezen határozat mellékletét képező „Intézkedési terv”-et elfogadja.
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az elfogadott
„Intézkedési terv” Állami Számvevőszék részére történő megküldéséről

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester
jegyző

Nagy Sándor
polgármester

dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző

A határozatról értesül:
1./ Állami Számvevőszék
2./ Polgármesteri Hivatal (Kincstár, Településüzemeltetési Centrum)
3./ Irattár

Melléklet a 81/2014. (V. 28.) számú határozathoz

INTÉZKEDÉSI TERV
Az Állami Számvevőszék polgármester részére tett, intézkedést igénylő megállapításai és
javaslatai:
l. Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya az ellenőrzött időszakban rövidtávon nem volt
biztosított. A folyó költségvetés egyensúlya a 201 0-2012. években a működőképesség
megőrzését szolgáló támogatások (összesen 130,8 millió Ft) nélkül biztosított volt. A 2013. év
l. félévben az adósságkonszolidáció keretében kapott 89,4 millió Ft működési célú
költségvetési támogatás nélkül a működési költségvetés egyenlege 7,5 millió Ft többletet
mutatott, amely tartalmazza a szerkezetátalakítási tartalékból megítélt 20,2 millió Ft
költségvetési támogatást is. Az ellenőrzött időszakban a nettó működési jövedelme
támogatások nélkül - a 2011. év kivételével negatív volt. A saját hatáskörben tett
bevételnövelő és a kiadáscsökkentő intézkedések nem biztosítottak elegendő forrást a
pénzügyi egyensúly helyreállításához. Az Önkormányzat folyószámlahitelt kizárólag a 2010.
évben vett igénybe, ezt követően likviditásának fenntartását rövid lejáratú és éven túli
működési célú hitelek felvételével biztosította. A 2013. év l. félév végén - a lezárult
adósságkonszolidációt követően -a fennálló pénzintézeti kötelezettség 340,0 millió Ft volt. A
jövőbeni kötelezettségek kifizethetőségének kockázata fennáll, a kötelezettségek teljesítésére
felhasználható, elkülönített tartalék nem áll rendelkezésre. Nemfizetési kockázatot jelent,
hogy a 2013. év l. félév végi 34,8 millió Ft szállítói állomány l00,0%-a 30 nap alatti lejárt
tartozás. Az Önkormányzat két PPP konstrukcióban megvalósított fejlesztéséből adódó, 2013.
június 30-án fennálló kötelezettsége 2989,0 millió Ft. Az Önkormányzat 2011-2012-ben az
esedékessé vált, összes szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének nem tudott eleget tenni, a
díjfizetés módosítását, illetve átütemezését kezdeményezte. Az ellenőrzött időszak során az
önként vállalt feladatok ellátása kockázatot jelentett.
javaslat:
A működési jövedelemtermelő képesség és a feladatellátás összhangjának megteremtése,
valamint a pénzügyi egyensúly helyreállítása, hosszú távú fenntarthatósága érdekében
felelősök és határidők megjelölésével kezdeményezzen intézkedéseket, melyek keretében:
a) a költségvetési rendelettervezet, valamint annak évközi módosítása előterjesztését
megelőzően mérjék fel a bevételszerző, kiadáscsökkentő lehetőségeket, és terjessze a
Képviselő-testület elé a bevételek növelését, a kiadások csökkentését célzó intézkedések
bevezetéséhez szükséges -a Htv. 140. § (l) bekezdés a) pontja alapján a jegyző által
elkészített-döntési javaslatát;
Intézkedés:

A költségvetési rendelettervezet, valamint annak évközi módosításainak
előterjesztését megelőzően fel kell mérni a bevételszerző,
kiadáscsökkentő lehetőségeket, és a Képviselő-testület elé kell
terjeszteni a bevételek növelését, a kiadások csökkentését célzó
intézkedések bevezetéséhez szükséges - a Htv. 140. § (l) bekezdés a)
pontja alapján a jegyző által elkészített - döntési javaslatot.

Felelős:
Határidő:

A döntési javaslat elkészítéséért a jegyző.
A döntési javaslat képviselő-testületi előterjesztéséért a polgármester.
A 2014. évi költségvetési rendelettervezet előterjesztését megelőzően,
illetve az évközi módosítások előterjesztését megelőzően folyamatosan.
A 2014 évet követően a tárgyévi költségvetési rendelettervezet
előterjesztését megelőzően, illetve az évközi módosítások
előterjesztését megelőzően folyamatosan

b) terjesszen a Képviselő-testület elé jóváhagyásra - a Htv. 140. § (l) bekezdés a) pontja
alapján a jegyző által elkészített - az Önkormányzat gazdasági helyzetének elemzésén
alapuló, a pénzügyi egyensúlyi helyzet gyors helyreállítását, hosszú távú fenntartását,
valamint az adósságállomány újratermelődésének elkerülését biztosító intézkedéseket
tartalmazó reorganizációs programot;
Intézkedés:

Az Önkormányzat gazdasági helyzetének elemzésén alapuló, a
pénzügyi egyensúlyi helyzet gyors helyreállítását, hosszú távú
fenntartását, valamint az adósságállomány újratermelődésének
elkerülését biztosító intézkedéseket tartalmazó reorganizációs program
készítése és a képviselő-testület elé terjesztése.

Felelős:

A reorganizációs program elkészítéséért a jegyző.
A reorganizációs program képviselő-testületi előterjesztéséért a
polgármester.
2014 július 31

Határidő:

c) az Önkormányzat kötelezettségeinek jövőbeni teljesítése, a fizetőképesség megőrzése
érdekében terjesszen a Képviselő-testület elé -a Htv. 140. § (l) bekezdés a) pontja alapján
a jegyző által elkészített-döntési javaslatot, amelyben a Képviselő-testület kötelezettséget
vállal arra, hogy előre meghatározott összegben és módon a realizált többletbevételeket, a
meglévő és a jövőben képződő tartalékokat mindaddig a kötelezettségek rendezésére
fordítja, azt nem használja más célra, amíg az Önkormányzat pénzügyi egyensúlya
rövidtávon veszélyeztetett;
Intézkedés:

Az Önkormányzat kötelezettségeinek jövőbeni teljesítését, a
fizetőképesség
megőrzését
célzó,
a
Képviselő-testület
kötelezettségvállalására irányuló döntési javaslat elkészítése és
Képviselő-testület elé terjesztése arra, hogy előre meghatározott
összegben és módon a realizált többletbevételeket, a meglévő és a
jövőben képződő tartalékokat mindaddig a kötelezettségek rendezésére
fordítja, azt nem használja más célra, amíg az Önkormányzat pénzügyi
egyensúlya rövidtávon veszélyeztetett.

Felelős:

A döntési javaslat elkészítéséért a jegyző.
A döntési javaslat képviselő-testületi előterjesztéséért a polgármester.
2014 június 30

Határidő:

d) a szállítói kitettség és az Adósságrendezési tv. 4. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban megjelölt
helyzet kialakulásának elkerülése érdekében, meghatározott gyakorisággal számoljon be a
Képviselő-testületnek az Önkormányzat lejárt szállítói állománya alakulásáról.

Intézkedjen a szállítói számlák esedékesség szerinti kiegyenlítéséről vagy a lejárt
tartozások átütemezéséről;
Intézkedés:

A polgármester havonta számoljon be a szállítói kitettség és az
adósságrendezési tv. 4. § (2) bekezdés a)-b) pontjaiban megjelölt
helyzet kialakulásának elkerülése érdekében a Képviselő-testületnek az
Önkormányzat lejárt szállítói állománya alakulásáról. Intézkedjen a
szállítói számlák esedékesség szerinti kiegyenlítéséről vagy a lejárt
tartozások átütemezéséről.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
A beszámoló havonta a Képviselő-testület rendes ülésén.
A szállítói számlák esedékesség szerinti kiegyenlítésre, a pénzügyi
lehetőségek figyelembevételével folyamatosan.
A lejárt tartozások átütemezésének kezdeményezése, folyamatosan.

.
e) vizsgálja felül az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságát a kötelező feladatellátás
elsődlegességének biztosítása érdekében, és ennek függvényében tegyen javaslatot a
Képviselő-testületnek a feladatellátás racionalizálására.
Intézkedés:

Az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságának felülvizsgálata a
kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, és
ennek függvényében javaslat tétele a Képviselő-testületnek a
feladatellátás racionalizálására.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
2014 július 31

2. Az Önkormányzat az ellenőrzött időszak során a pénzintézeti kötelezettségeihez
kapcsolódóan -a 2010-2011. években az Ötv. 88. § (l) bekezdés b) pontjában, a 2012. évben
az Áht. 84. § (4) bekezdésében foglalt előírások ellenére -a törzsvagyonába tartozó, négy
korlátozottan forgalomképes ingatlanára engedélyezte jelzálogjog bejegyzését.
javaslat:
A pénzintézeti kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos jogszerű biztosíték, illetve fedezet
felajánlás érdekében:
a) intézkedjen, hogy jövőbeni hitelfelvétel és kötvénykibocsátás fedezeteként az Áht. 84. §
(4) bekezdésében előírtak szerint a törzsvagyon körébe tartozó ingatlan ne kerüljön
felhasználásra;
Intézkedés:

A polgármester intézkedjen, hogy jövőbeni hitelfelvétel és
kötvénykibocsátás fedezeteként az Áht. 84. § (4) bekezdésében előírtak
szerint a törzsvagyon körébe tartozó ingatlan ne kerüljön felhasználásra.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
Folyamatosan

b) a jogellenes állapot megszüntetése érdekében vizsgálják meg a megterhelt, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonba tartozó ingatlanok kiváltásának lehetőségét, és terjesszen
javaslatot a Képviselő-testület elé a jogszerűen biztosítékba adható önkormányzati
vagyontárgyakkal való kiváltásról
Intézkedés:

A megterhelt, korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó
ingatlanok kiváltásának lehetőségének vizsgálata, és javaslat
előterjesztése a Képviselő-testület elé a jogszerűen biztosítékba adható
önkormányzati vagyontárgyakkal való kiváltásról.

Felelős:
Határidő:

Polgármester
2014. május 31.

Az Állami Számvevőszék jegyző részére tett, intézkedést igénylő megállapításai és
javaslatai:
1. Az Önkormányzat a 2013. évi jóváhagyott költségvetési rendeletében a működési
költségvetés Mötv. 111.§ (4) bekezdésében előírt egyensúlyát oly módon biztosította, hogy a
költségvetési támogatásból származó bevételek eredeti előirányzatai között 360,5 millió Ft
működőképesség megőrzését szolgáló, kiegészítő támogatásból származó bevételt is
figyelembe vett, ezáltal a bevételi előirányzatok tervezése az Áht. 12. § (l) bekezdésében
előírtak ellenére közgazdaságilag nem megalapozott módon történt.
javaslat:
Intézkedjen, hogy a költségvetési rendelettervezetben a működési költségvetés Mötv. 111.§
(4) bekezdésében előírt egyensúlyának biztosításakor a bevételeket az Áht. 12. § (l)
bekezdésének megfelelően, közgazdaságilag megalapozottan határozzák meg.
Intézkedés:

A jegyző intézkedjen, hogy a
működési költségvetés Mötv.
egyensúlyának biztosításakor a
bekezdésének
megfelelően,
határozzák meg.

költségvetési rendelettervezetben a
111.§ (4) bekezdésében előírt
bevételeket az Áht. 12. § (l)
közgazdaságilag
megalapozottan

Felelős:
Határidő:

Jegyző
A 2014. évi költségvetési rendelettervezet elkészítése során és
folyamatosan.

