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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. április 24-én vettük kézhez az Állami Számvevőszék elnökének, Domokos László 
úrnak a levelét, illetve az ahhoz mellékelt városi és országos szintű állami számvevőszéki 
jelentést. Ez előbbi „Komló város önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről” című 
jelentés az országos „A helyi önkormányzatok pénzügyi helyzetének és gazdálkodási 
rendszerének 2011. évi ellenőrzése” részét képezte. A két jelentés terjedelmi okokból nem 
kerül kiküldésre, tartalmuk munkaidőben a pénzügyi, költségvetési és vagyongazdálkodás 
iroda 232. sz. irodájában megismerhető.  
A képviselő-testület tájékoztatása érdekében ugyanakkor a városi jelentés összegző 
megállapítások és javaslatok fejezetét szkennelt formában mellékeljük jelen 
előterjesztésünkhöz.  
 
A városi jelentés kapcsán a jelentés 22. oldalától a 24. oldaláig terjedően felsorolt javaslatok 
tekintetében intézkedési terv készítési kötelezettségünk áll fenn. Mivel a jelentés 
kézhezvételét követő időszakban a mai napig egy rendes testületi ülést tartottunk, 2012. május 
10-én, melynek testületi anyaga a május 1-jei hosszú hétvégére való tekintettel április 26-án 
került kiküldésre, így a kézhezvételt követő két nap nem volt elegendő egy részletes és 
megalapozott intézkedési terv elkészítésére. 
Ezzel magyarázható, hogy csak a mostani, június 21-i rendes testületi ülésre kerül be az 
intézkedési terv, ezzel túllépve az intézkedési terv elkészítésére szabott 30 napos határidőt. 
Természetesen a késedelem ezen okáról az intézkedés megküldésével egyidejűleg az Állami 
Számvevőszéket is tájékoztatjuk.  
 
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jelentés tartalmának megismerését követően 
a határozati javaslat elfogadásával tegyen eleget intézkedési terv készítési 
kötelezettségünknek.  
 
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 Komló Város Önkormányzat pénzügyi 
helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentést megismerte és az abban szereplő megállapítások és 
javaslatok érvényesítése érdekében az alábbi határozatot, mint intézkedési tervet fogadja el: 
 
1. 
a/ Felkéri a polgármestert, tárja fel a bevételszerző és kiadáscsökkentő lehetőségeket. 

Intézkedjen a bevételek növelésére, a kintlévőségek behajtására és a kiadások 
csökkentésére. 

 
 Határidő: 2013. évi költségvetési koncepció 
 Felelős: Polics József polgármester 
 

b/ Felkéri a polgármestert, terjesszen a képviselő-testület elé reorganizációs programot a 
kedvezőtlen pénzügyi folyamatok megállítására, a pénzügyi egyensúlyi helyzet gyors 
stabilizálására. 
 

 Határidő: 2013. évi költségvetési koncepció 
 Felelős: Polics József polgármester 
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c/ Felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés terhére képezzen egyensúlyi 
(elkülönített) tartalékot az adósságszolgálat teljesítése érdekében. 

 
 Határidő: 2013. évi költségvetés előterjesztése 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
d/ Felkéri a polgármestert, mérje fel a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos 

kötelezettségek átütemezésének pénzügyi és jogi lehetőségeit, illetve hatásait. Szükség 
esetén kezdeményezze a támogatóknál annak átütemezését. 

 
 Határidő: 2012. szeptemberi rendes testületi ülés 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
e/ Felkéri a polgármestert, hogy azon javaslattal kapcsolatban, miszerint „Vizsgálja meg 

az állandósult folyószámla- és likvidhitel hosszú távú kötelezettséggé történő 
átalakításának jogi lehetőségét, és a Stabilitási tv. 10. §-ában előírt feltételek 
fennállása esetén kezdeményezze a Kormánynál ennek engedélyezését” tájékoztassa 
az Állami Számvevőszéket az intézkedési terv megküldésével párhuzamosan a javaslat 
érvényesítése érdekében megindított közbeszerzési eljárás eredménytelenségéről és 
annak hátteréről. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
f/ Felkéri a polgármestert, hogy tekintse át az önként vállalt feladatok 

finanszírozhatóságát a kötelező feladatellátás elsődlegességének biztosítása érdekében, 
mutassa be a képviselő-testületnek a megoldás lehetőségeit és szükség esetén a 
gazdasági program módosításának igényét. 

 
 Határidő: 2013. évi költségvetési koncepció benyújtása 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
g/ Felkéri a polgármestert, hogy amennyiben ismertté válnak az önkormányzatok 

jövőbeni forrásszabályozásának feltételei, illetve véglegessé válik az 
önkormányzatunk által ellátandó feladatok köre, úgy mutassa be havonta legalább 
három évre kitekintően kötelezettségeinek finanszírozási forrásait. 

 
 Határidő: az önkormányzati feladatokat és forrásszabályozást tartalmazó 
   jogszabályok teljes körű megjelenését követő 30 napon belül 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
2. Felkéri a polgármestert, hogy kezelje az önkormányzat lejárt szállítói 

tartozásállományát, a szállítói kitettség és a jogszabályi következmények elkerülése 
érdekében. 

 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Polics József polgármester 
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3. Felkéri a polgármestert, hogy 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. 

 
 Határidő: 2012. évi zárszámadás benyújtása 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
4. Felkéri a polgármestert, hogy terjesszen intézkedési tervet a képviselő-testület elé a 

minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok pénzügyi egyensúlyi helyzetének 
stabilizálása érdekében a gazdasági társaságok vezetőinek bevonásával. 

 
 Határidő: 2012. szeptemberi rendes testületi ülés 
 Felelős: Polics József polgármester 
   önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

  vezetői 
 
5. 
a/ Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról szóló döntéskor mutassa be a 

képviselő-testületnek a jövőben várható árfolyam-, kamat- és törlesztési kockázatot. 
 
 Határidő: azonnal, illetve értelem szerint 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
b/ Gondoskodjon arról, hogy a jövőben az adósságot keletkeztető 

kötelezettségvállalásokról szóló képviselő-testületi előterjesztések tételesen 
tartalmazzák a visszafizetés forrásait. 

 
 Határidő: 2012. szeptembertől folyamatosan 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
6. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 

törvény 8. § (1) bekezdés d/ pontja, illetve a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi 
XVIII. törvény 6. § (1) bekezdés alapján az SZMSZ módosításáról, hogy a helyi 
tömegközlekedés és távhőszolgáltatás a kötelező feladatok között legyenek nevesítve. 

 
 Határidő: soron következő SZMSZ módosítás 
 Felelős: Polics József polgármester 
 
 
Komló, 2012. június 14. 
 
 
 
 
          Polics József 
          polgármester 
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