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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Állami Számvevőszék 2010. augusztus 25-től kezdődően vizsgálta Komló Város 
Önkormányzat gazdálkodási rendszerét. Az ellenőrzés az évről-évre egyes elkülönített 
témákban elvégzett számvevőszéki vizsgálatoknál komplexebb, ún. átfogó ellenőrzést 
jelentett. Az ellenőrzés célja az ellenőrzési program alapján az alábbi 4 pontban foglalható 
össze: 
 

• Milyen módon biztosította a költségvetési és pénzügyi egyensúlyt az önkormányzat a 
költségvetésben és annak teljesítése során, valamint változott-e a hiányzó bevételi 
források pótlásában a finanszírozási célú pénzügyi műveletek jelentősége, hatása. 

• Eredményesen készült-e fel az önkormányzat a szabályozottság és a szervezettség 
terén az Európai Uniós források igénylésére és felhasználására, megvalósította, 
működtette-e a támogatott célkitűzést, továbbá biztosította-e az elektronikus 
közszolgáltatás feltételeit, valamint a gazdálkodási adatok közzétételével a 
gazdálkodás nyilvánosságát. 

• Megfelelően kialakította-e és működtette-e a belső kontrollokat a költségvetés 
tervezés, a gazdálkodás és az elszámolás készítés, valamint a belső ellenőrzés 
folyamatában. 

• Megfelelően hasznosította-e az önkormányzat a korábbi számvevőszéki ellenőrzések 
megállapításait, szabályszerűségi és célszerűségi javaslatait.  

 
A vizsgált időszak tekintetében a 2007-2009. évek vizsgálatán túlmenően a 2010. év I. 
félévének vizsgálatára is sor került.  
 
Az ellenőrzés két hónapot meghaladó helyszíni vizsgálata után 2010. november 12-én zárult a 
számvevői jelentés átadásával. A számvevői jelentést csak papír alapon tudta 
rendelkezésünkre bocsátani az Állami Számvevőszék. Terjedelmi okokból az anyag papír 
alapon nem kerül kiküldésre, ugyanakkor a pénzügyi, költségvetési és vagyongazdálkodási 
iroda 232. sz. helyiségében munkaidőben megtekinthető. Ugyancsak terjedelmi okokból az 
elektronikusan kiküldésre kerülő anyaghoz a számvevői jelentés 11-27. oldalait csatoljuk 
szkenelt formában, egyeztetve az ellenőrzést vezető számvevő főtanácsossal.  
 
Ez az anyag egyértelműen bemutatja a vizsgálat célját, módszereit, illetve tartalmazza a 
számvevőszéki vizsgálat során tett összegző megállapításokat, következtetéseket, 
javaslatokat. A javaslatok közül a polgármesternek 2, a jegyzőnek 14 javaslatot fogalmazott 
meg az ÁSZ. A polgármesternek tett javaslatok közül a másodiknak, miszerint: 
„Kezdeményezze, hogy a számvevői jelentésben foglaltakat a képviselő-testület tárgyalja meg 
és a feltárt hiányosságok megszűntetése érdekében készítsen intézkedési tervet a határidők és 
felelősök megjelölésével.” jelen előterjesztés benyújtásával, illetve a határozati javaslati sor 
elfogadásával tesz eleget önkormányzatunk.  
 
Az ellenőrzés során a számvevőszék nem tett olyan megállapítást, amelynek következtében 
bármely jogcímen visszafizetési kötelezettsége keletkezett volna önkormányzatunknak. 
Ugyanakkor a jelentésben szereplő javaslatok hasznosítása nemcsak szabályszerűségi 
szempontból lényeges, hanem azok nagyban hozzájárulhatnak a működés 
dokumentáltságának, ellenőrzöttségének és ellenőrizhetőségének a javításához.  
 
A számvevőszéki vizsgálat kezdő időpontjától igyekeztünk figyelembe venni és folyamatában 
végrehajtani a megfogalmazott észrevételeket, javaslatokat, így az ellenőri jelentésben 
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szereplő több javaslati pont tekintetében részben, vagy teljes egészében már realizáltuk 
azokat. Ezek az alábbiak a jegyzőnek tett javaslatok közül: 
 
- Az 1. sz. javaslat teljesítése érdekében a 2011. évi költségvetési rendelet előterjesztése 
során olyan új táblázatok kerültek bevezetésre a rendelet mellékleteként, melyek 
egyértelműen elkülönítik a finanszírozási célú bevételeket, illetve a finanszírozási célú 
kiadásokat. 
- A 4. sz. javaslatnak megfelelően új 8/2. sz. melléklettel egészítettük ki a költségvetési 
rendelet mellékleteit az Ámr. 36. § érvényesülése érdekében.  
- Az 5. sz. javaslatban szereplőknek megfelelően a helyi adók, intézményi térítési díjak, 
illetve egyéb szolgáltatási díjak előirányzatainak ellenőrzését az érintett szakmai területek 
bevonásával dokumentáltan elvégeztük a költségvetési tervezés során.  
- A 6. sz. javaslat: 
Az a./ alpontjában szereplő feladat, hatáskör, felelősségi kör, helyettesítési rend és belső és 
külső kapcsolattartás módja tekintetében a felülvizsgálatra sor került. Az ügyrend módosított 
szövege ugyancsak rendelkezésre áll. A munkaköri leírások módosítását kell még elvégezni. 
A c./ alpont alapján elkészítésre került az önköltség-számítási szabályzat.  
A d./ alpontnak megfelelően a selejtezési szabályzat kiegészítésre került.  
Az e./ alpontnak megfelelően teljes körűen felülvizsgálatra, illetve kiegészítésre került a 
számviteli politika és a számlarend.  
Az f./ és a g/. alpontok tekintetében felülvizsgálatra kiegészítésre került a FEUVE szabályzat, 
az ellenőrzési nyomvonal, illetve a kockázatkezelési szabályzat. Az érintettek munkaköri 
leírásainak kiegészítése, pontosítása folyamatban van.  
- A 12. sz. javaslat tekintetében az eszközök és források értékelési szabályzata az 
észrevételeknek megfelelően kiegészítésre került. A munkaköri leírásokban történő 
érvényesítés folyamatban van.  
Ugyanezen megállapítás érvényes a 13. sz. javaslattal kapcsolatban is. 
 
Mint ahogy az látható az elmúlt időszakban igyekeztünk minél gyorsabban jelentős 
előrehaladást elérni a megtett javaslatok alkalmazása, foganatosítása érdekében.  
Az Állami Számvevőszék vizsgálatot végző szakembereivel egyeztetve a határozati javaslati 
sor úgy kerül kialakításra, hogy egyértelműen beazonosítható határidők és felelősök kerülnek 
hozzárendelésre valamennyi javaslat megvalósításához.  
Ez annál is inkább kiemelt szempont, hogy a 8. sz. pontban szereplő javaslat ne ismétlődjön 
meg a következő ÁSZ ellenőrzés során. Az itt említett hiányosságok reális megítélése 
érdekében ugyancsak szkenelt formában mellékeljük az ÁSZ jelentés részletes megállapítások 
fejezetének 57-61. oldalait.  
Jól látszik, hogy a szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok túlnyomó hányada hasznosult. 
Mint az a mellékelt anyagból látható az elmaradt teljesítés három ponton a 2006. évi 
zárszámadási rendelethez kapcsolódik. Értelemszerűen e téren már nincs lehetőségünk az 
észrevételezett tételek módosítására. Így a ténylegesen érvényesíthető észrevételek a részben 
hasznosított szabályszerűségi javaslatok tekintetében három, míg a nem teljesített 
szabályszerűségi javaslatok tekintetében kettő pontra szűkül. Ezek maradéktalan 
érvényesítése tekintetében a szükséges intézkedéseket a vonatkozó szabályzatok 
felülvizsgálatával már megtettük, míg az Áht. 118. §-ban előírt mérlegek, kimutatások 
tartalmának meghatározásáról szóló előterjesztést az alábbi határozati javaslat szerinti 
határidővel kívánjuk pótolni. 
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Felhívom a figyelmet arra, hogy az ÁSZ 61. oldalon szereplő megállapítása alapján is 
megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a javaslatok hasznosítása eredményeként 
összességében javult az önkormányzati gazdálkodás, a költségvetési rendeletkészítés 
szabályszerűsége, a gazdálkodási és pénzügyi-számviteli feladatok szabályozottsága és 
működése, a céljellegű támogatások, elszámolások szabályszerűsége, a belső ellenőrzési 
rendszer kialakítása és működtetése.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a pénzügyi, jogi és 
ellenőrzési bizottság véleményének figyelembevételével a mellékelt határozati sor 
elfogadásával járuljon hozzá az ÁSZ ellenőrzés során megfogalmazódott javaslatok 
maradéktalan végrehajtásához.  
 
H a t á r o z a t i      j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 2007-2010. évi időszakot felölelő átfogó ÁSZ 
ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót és intézkedési tervet megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy terjessze a képviselő-testület elé a 

jegyző által előkészített, az Áht. 118. §-ban előírt mérlegek, kimutatások tartalmának 
meghatározásáról szóló rendelet tervezetet.  

 
 Határidő: 2011. május 31. 
 Felelős: Polics József polgármester 
   dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
2. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az ellenőri javaslatoknak megfelelően 

egészítse ki a pénzkezelési szabályzatot, illetve a feladatellátásban résztvevő 
ügyintézők munkaköri leírásait. 

 
 Határidő: 2011. május 31. 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
3. Utasítja a jegyzőt, hogy a kisebbségi önkormányzatok pénzgazdálkodása, operatív 

gazdálkodása tekintetében tekintse át a vonatkozó szabályzatokat és az ellenőri 
jelentés megállapításainak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően 
pontosítsa a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásával összefüggő szabályokat, 
feladatokat. 

 
 Határidő: 2011. május 31. 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
4. Utasítja a jegyzőt, hogy a leltározási szabályzatot terjessze ki a kezelésre átadott 

eszközök leltározására. 
 
 Határidő: 2011. május 31. 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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5. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2006. évi zárszámadási rendelethez 
kapcsolódó korábbi megállapításokat már nem lehet végrehajtani a lezárt időszakra 
való tekintettel. 

 
6. Utasítja a jegyzőt, hogy az 1./ sz. határozati pontban szereplő szabályozás összeállítása 

során az Áht. 8/A. § (7) bekezdésének előírása alapján gondoskodjon arról, hogy a 
költségvetési rendelet tervezet költségvetési bevétele és költségvetési kiadása ne 
tartalmazzon finanszírozási célú bevételeket, valamint finanszírozási célú kiadásokat. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
7. Utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat pénzállományának alakulásáról az Ámr. 

201. § (1) bekezdésében előírtak szerint készítsen likviditási tervet, melyet legalább a 
féléves és háromnegyed éves beszámoló előterjesztésével párhuzamosan aktualizáljon.  

 
 Határidő: 2011. május 31., illetve értelem szerint 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
8. Utasítja a jegyzőt, hogy az Áht. 15/A. § (1) bekezdés, valamint 15/B. § (1) bekezdés 

által szabályozott közzétételi kötelezettség maradéktalan teljesülése érdekében 
vizsgálja felül a hatályos helyi szabályozást, eljárásrendet és munkaköri leírásokat. 

 
 Határidő: 2011. június 30. 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
9. Az 1. sz. határozati pontban szereplő szabályozás kialakításánál biztosítsa az Ámr. 36. 

§ (1) bekezdésében foglalt Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések bevételi 
és kiadási tételeinek, valamint több éves kihatásának elkülönített bemutatását. 

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
10. Utasítja a jegyzőt, hogy a gazdálkodási, pénzügyi-számviteli és folyamatba épített 

ellenőrzési feladatok szabályszerű végrehajtási feltételeinek kialakításáról 
gondoskodjon. Ezen belül végezze el a gazdasági ügyrend, a leltározási szabályzat, az 
önköltség-számítási szabályzat, eszközök hasznosítási és selejtezési szabályzata, 
eszközök és források értékelési szabályzata, a számlatükör, illetve a számlarend, a 
FEUVE szabályzat, a kapcsolódó ellenőrzési nyomvonal, a kockázatkezelési 
szabályzat, továbbá a költségvetési tervezés és zárszámadás készítési folyamat helyi 
szabályozásának hatályos jogszabályoknak megfelelő rendszeres aktualizálását és a 
szükséges változtatások átvezetését a munkaköri leírásokon.  

 
 Határidő: jogszabályváltozást követő 60 napon belül, illetve minden év  
   március 31-ig 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
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11. Utasítja a jegyzőt, hogy tekintse át a belső ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozást és 
annak módosításával biztosítsa a megfogalmazott javaslatok maradéktalan 
érvényesítését. 

 
 Határidő: 2011. június 30. 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
12. Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg 

tájékoztassa a képviselő-testületet a hosszú lejáratú adósságot keletkeztető tőke- és 
kamatfizetési kötelezettségről, illetve annak lehetséges finanszírozási módjáról.  

 
 Határidő: értelem szerint 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
13. Utasítja a jegyzőt, hogy az uniós források igénybevételével foglalkozó helyi 

szabályozást egészítse ki a javaslati sorban szereplőkkel. 
 
 Határidő: 2011. június 30. 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
14. Utasítja a jegyzőt, hogy alakítsa ki az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai 

rendszer figyelési rendszerét, továbbá az ügyfelek általi igénybevétel rendszeres 
értékelését. 

 
 Határidő: 2011. III. negyedévétől negyedévente 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
15. Utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásánál 

alkalmazott informatikai rendszer szabályozottságának biztosítása, belső 
kontrolljainak működése érdekében a vonatkozó szabályzatok és megkötött 
megállapodások pontosításával, kiegészítésével. 

 
 Határidő: 2011. június 30. 
 Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2011. március 24. 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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1. sz. melléklet 
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