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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésén tárgyalta az ÁSZ-ellenőrzés 
tapasztalatai és intézkedési terv című előterjesztést. Az előterjesztés eredményeként 
képviselő-testület elfogadta a jelen előterjesztéshez mellékelt, az intézkedési tervet tartalmazó 
43/2011. (III.31.) sz. határozatát. E határozat a vonatkozó előírásoknak megfelelően 
megküldésre került az Állami Számvevőszék Baranya Megyei Ellenőrzési Irodájának. Ezt 
követően 2011. július 5-én a mellékelt megkeresés érkezett az Állami Számvevőszéktől, 
melyben kezdeményezi az intézkedési terv felülvizsgálatát, konkretizálását. 
 
A nyári ülésezési szünetre való tekintettel haladékot kértünk az intézkedési terv módosítására 
vonatkozóan, egyúttal személyes egyeztetést kezdeményeztünk az ellenőrzést végzőkkel 
annak érdekében, hogy maradéktalanul megfeleljünk az Állami Számvevőszék elvárásainak. 
A többszöri egyeztetések során végül az körvonalazódott, hogy az elvárásoknak akkor tudunk 
teljes körűen eleget tenni, ha korábbi határozatunk visszavonásával egyidejűleg 
szövegszerűen átvesszük a 2010. évi átfogó ÁSZ-ellenőrzés tapasztalatairól szóló jelentés 
megállapításait, javaslatait, melyeket korábbi előterjesztésünkhöz hasonlóan mellékelünk. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek figyelembevételével vonja vissza korábbi 
határozatát és fogadja el a jelen előterjesztéshez kapcsolódó határozati sort ezzel megfelelve 
az intézkedési terv pontosítására vonatkozó ÁSZ elvárásnak. 
 
H a t á r o z a t i     j a v a s l a t: 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – a 2010. évi átfogó ÁSZ-ellenőrzéshez 
kapcsolódó intézkedési terv módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
I. 

1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az önkormányzat 
gazdálkodásának 2005. évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által részére tett és 
nem teljesült szabályszerűségi javaslat végrehajtásáról. 

 
II. Utasítja a jegyzőt, hogy: 
 

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

 
2. készítsen az önkormányzat pénzállományának alakulásáról az Ámr. 201. § (1) 

bekezdésében előírtak szerint likviditási tervet, 
 
3. intézkedjen az Áht. 15/A. § (1) bekezdése alapján valamennyi, nem normatív, 

céljellegű, működési és fejlesztési támogatás esetében a kedvezményezettek 
nevének, a támogatás céljának, összegének, a támogatással megvalósuló program 
megvalósítási helyének, továbbá az Áht. 15/B. § (1) bekezdésének megfelelően a 
pénzeszközei felhasználásával, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, a 
nettó öt milliót Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési 
beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, 
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint 
koncesszióba adásra vonatkozó – valamennyi szerződés esetében a szerződések 
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megnevezésének, tárgyának, a szerződő felek nevének, a szerződés értékének, 
időtartamának az önkormányzat honlapján történő közzétételéről, 

 
4. gondoskodjon, hogy a költségvetési rendeletben és azok módosításaiban 

önkormányzati szinten mutassák be az Ámr. 36. § (1) bekezdésének h) pontjában 
foglaltak alapján a többéves kihatással járó európai uniós támogatással 
megvalósuló fejlesztési feladat előirányzatait éves bontásban, illetve elkülönítve 
mutassák be az Ámr. 36. § (1) bekezdés 1) pontjában foglaltak szerint az európai 
uniós forrásokkal támogatott fejlesztések bevételeit és kiadásait, 

 
5. írja elő a költségvetési tervezés és a zárszámadás készítési folyamat 

szabályozottsága érdekében az Ámr. 155-156. §-ban foglaltaknak megfelelően a 
saját bevételek (helyi adók, intézményi térítési díjak, egyéb szolgáltatási díjak) 
előirányzatai és a költségvetés megalapozását szolgáló helyi rendeletek 
összhangjának dokumentált ellenőrzését, 

 
6. a gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok 

szabályszerű végrehajtási feltételeinek kialakítása érdekében 
a./ gondoskodjon arról, hogy az ügyrend részletesen tartalmazza a gazdasági 

szervezet által ellátandó feladatokat, a vezetők és a pénzügyi-gazdasági feladatok 
ellátásáért felelős alkalmazottak feladata- és hatáskörét, felelősségi körét, a 
helyettesítés rendjét, a szerven belüli és külső kapcsolattartás módját az Ámr. 20. § 
(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 

b./ egészítse ki a leltározási szabályzatot az üzemeltetésre átadott eszközök 
leltározásának módjával az Áhsz. 37. § (4) és (5) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően, 

c./ gondoskodjon az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat elkészítéséről 
az Áhsz. 8. § (4) bekezdés c.) pontjában, illetve (16) bekezdésében, továbbá az 
Ámr. 81. § (6)-(8) bekezdésében foglaltak szerint, 

d./ gondoskodjon arról, hogy az eszközök hasznosítási, selejtezési szabályzata 
tartalmazza az eljárás szabályszerű végrehajtásának folyamatba épített 
ellenőrzéséért felelős személy meghatározását az Ámr. 155. § (1)-(2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 

e./ biztosítsa, hogy a számlarend tartalmazza a SZÁMV. tv. 161. § (2) bekezdés a-d) 
pontjai alapján minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, a 
számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, 
továbbá a számla értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő 
gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kapcsolatát, a főkönyvi számla 
és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, a számlarendben foglaltakat alátámasztó 
bizonylati rendet, valamint az Áhsz. 49. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően az analitikus nyilvántartások formáját, tartalmát, vezetésének módját, 
a főkönyv és az analitikus nyilvántartások egyeztetését, dokumentálásának módját, 

f./ biztosítsa, hogy az Ámr. 156. § (2) bekezdésében előírtak, és az Ámr. 155. § (3) 
bekezdésében hivatkozott „Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
módszertani útmutatók” alapján az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza az adott 
tevékenység, feladat és a végrehajtásáért felelős szervezeti egység (személy) 
megnevezését, az ellenőrzési pontokat, az egyes tevékenység elvégzését igazoló 
dokumentum megnevezését, fellelhetési helyét a rendszerben, 

g./ gondoskodjon arról, hogy az Ámr. 157. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak, 
illetve a „Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 
útmutatók”-nak megfelelően a kockázatkezelési szabályzat tartalmazza a 
kockázatok folyamatgazdáit, a válaszintézkedések beépítését a folyamatba, 
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7. a belső ellenőrzés megfelelő működése érdekében 
h./ gondoskodjon arról, hogy a társulással kötött megállapodásban rendelkezzenek a 

belső ellenőrzési vezető számára a Ber. 12. §-ában meghatározott tevékenységek 
ellátási módjáról a Ber. 4/A. § (2) bekezdésének előírása szerint, továbbá 
megállapodásban határozzák meg a belső ellenőrzési vezető személyét, 

i./ kezdeményezze, hogy az éves ellenőrzési terv összeállítása az írásos 
véleményének figyelembevételével történjen a Ber. 32/B. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően, 

j./ biztosítsa, hogy a belső ellenőrzési vezető vezessen nyilvántartást az elvégzett 
belső ellenőrzésekről a Ber. 32. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, 

 
8. gondoskodjon az önkormányzat gazdálkodásának 2005. évi átfogó ellenőrzései 

során az ÁSZ által részére tett és nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi 
javaslatok hasznosításáról, 

 
9. tájékoztassa – évente végzett számítások alapján – a képviselő-testületet az 

önkormányzat eladósodásának növekedésére figyelemmel arról, hogy a hosszú 
lejáratú, adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásokból adódó tőke- és 
kamatfizetési kötelezettségét az önkormányzat minden feltételek biztosítása 
mellett tudja teljesíteni, 

 
10. az európai uniós források igénybevételére és felhasználására történt felkészülés 

szabályozottsága, szervezettsége érdekében 
a./ egészítse ki a köztisztviselők munkaköri leírásait európai uniós fejlesztések 

lebonyolítási feladatainak részletezésével, illetve az azzal kapcsolatos ellenőrzési 
feladatokkal, 

b./ írja elő az európai uniós fejlesztések projektmenedzseri tevékenységének ellátására 
külső szervezettel kötött szerződésekben az ellenőrzés, kapcsolattartás rendjét, a 
személyre szóló felelősségi szabályokat, 

 
11. gondoskodjon arról, hogy kialakításra kerüljön az e-közigazgatási feladatokat 

ellátó informatikai rendszer ügyfelek általi igénybevételének figyelési rendszere, 
továbbá biztosítsa azt, hogy az e-közigazgatási feladatokat ügyfelek általi 
igénybevétele rendszeresen értékelésre kerüljön, 

 
12. egészítse ki az értékelési szabályzatot az értékelésért felelős munkakörökkel, az 

eszközök hasznosítási, selejtezési szabályzatát a döntéshozatalra jogosultak 
körével, beleértve az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöket is, 

 
13. egészítse ki a pénzügyi-gazdasági területen foglalkoztatott köztisztviselők 

munkaköri leírásait az elkészített pénzügyi-számviteli szabályzatokban 
meghatározott értékelési, ellenőrzési, selejtezési feladatokkal,  

 
14. gondoskodjon a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásánál alkalmazott informatikai 

rendszer szabályozottságának biztosítása, a belső kontrolljainak működtetése 
érdekében 

a./ a Számítástechnikai Védelmi Szabályzat az ASP rendszer működtetésével 
kapcsolatos feladatokkal történő kiegészítéséről, 

b./ a hozzáférési jogosultságok ellenőrzéséről, a pénzügyi-számviteli rendszerből 
lekérhető ellenőrzési lista vizsgálatára felelős személy kijelöléséről és az 
ellenőrzés végrehajtásáról, 



 5 

c./ a pénzügyi-számviteli szoftvereket fejlesztő gazdasági társaság éles rendszerhez 
történő bármilyen típusú hozzáférésének a tiltásáról, 

d./ a pénzügyi-számviteli szoftver-változások ellenőrzésére, tesztelésére vonatkozó 
eljárások, azok mentési módjának, eljárás rendjének, felelőseinek szabályozásáról, 
az ellenőrzések, eljárások végrehajtásáról, 

e./ a pénzügyi-számviteli adatokról őrizzenek biztonsági másolatot a polgármesteri 
hivatalban. 

 
Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
  dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
III. A képviselő-testület a 43/2011. (III.31.) sz. határozatát visszavonja. 
 
 
Komló, 2011. október 20. 
 
 
 
 
 
           Polics József 
           polgármester 
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1. sz. melléklet 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
    KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL_____ 
 

K I V O N A T 
a képviselő-testület 2011. március 31-i ülésének 

jegyzőkönyvéből 
 
 
Tárgy: ÁSZ ellenőrzés tapasztalatai és intézkedési terv 
 
 

43/2011. (III.31.)  sz.   h a t á r o z a t 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
bizottság javaslatainak figyelembevételével – megtárgyalta a 2007-2010. évi időszakot 
felölelő átfogó ÁSZ ellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztatót és intézkedési tervet. 
 
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 
 
5. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a 2006. évi zárszámadási rendelethez 

kapcsolódó korábbi megállapításokat már nem lehet végrehajtani a lezárt időszakra 
való tekintettel. 
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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 
 
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 
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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 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Polics József s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 

 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
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