
K I V O N A T 
 

a képviselő-testület 2015. február 19-i ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

8/2015. (II.19.) sz. határozata 
 
 

ÁSZ utóellenőrzés tapasztalatai és intézkedési terv 
 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
javaslatainak figyelembevételével – az Állami Számvevőszéki utóellenőrzéssel kapcsolatos 
előterjesztést megtárgyalta. 
 
1. A képviselő-testület megismerte az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok 
pénzügyi gazdálkodási helyzetének, szabályszerűségének 2011. évi ellenőrzésében érintett 62 
városi önkormányzat utóellenőrzése” vizsgálat kapcsán az Állami Számvevőszék elnöke által 
megküldött levelet, valamint az ellenőrzési jelentés egyéb dokumentumait.  
 
2. A képviselő-testület az ÁSZ elnökének felhívása alapján ismételten áttekintette az 
ellenőrzés óta eltelt időszak feladatváltozáshoz, adósságkonszolidációhoz és önkormányzatot 
érintő szervezeti változásokhoz kapcsolódó döntéseit és azok költségvetési kihatásait.  
 
3. Az 1. és 2. határozati pontban foglaltak figyelembevételével az alábbi határozati 
pontok szerinti intézkedési tervet hagyja jóvá a képviselő-testület: 
 
4. A kintlévőségek hatékonyabb behajtása érdekében a polgármester, valamint az 
önkormányzati többségi tulajdonú cégek lakossági és közületi tartozásállományát a havonta 
esedékes cégvezetői egyeztetéseken be kell mutatni. A szükséges intézkedésekről a képviselő-
testületet a képviselő-testületi anyag részeként kiküldésre kerülő beszámoló keretében 
tájékoztatni kell.  
 
Határid ő: 2015. márciustól havonta 
Felelős: Polics József polgármester 
  többségi önkormányzati tulajdonú cégek vezetői 
 
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy visszamenőleg írásban kerüljön 
tájékoztatásra az Állami Számvevőszék a 2012. évi hitel átstrukturálás eredménytelenségének 
okairól az intézkedési tervhez csatolt kísérőlevélben.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
 
 
 



6. A korábbi és jelenlegi intézkedési terv végrehajtásáról, illetve annak mindenkori 
hatásáról a zárszámadási rendelethez kapcsolódóan benyújtott előterjesztésben kell 
beszámolni bemutatva az intézkedések pénzügyi egyensúlyi helyzetre gyakorolt hatását.  
 
Határid ő: 2015-től évente értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
7. A pénzügyi és ellenőrzési bizottság részére havi gyakorisággal elkészített „Tájékoztató 
az intézményi kötelezettségek értékéről” kimutatást 2015. márciusától a képviselő-testület 
tájékoztatása érdekében csatolni kell a valamennyi rendes testületi ülésen előterjesztésre 
kerülő beszámoló napirendi pont anyagához.  
 
Határid ő: 2015. márciusától havonta, illetve értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 
 
8. Amennyiben a lejárt szállítói állomány összege meghaladja intézményenként a 10 MF-
ot, illetve városi összesen szinten a 30 MFt-ot, úgy a pénzügyi és ellenőrzési bizottságot 
felkéri a képviselő-testület, hogy tegyen javaslatot a tartozás rendezésére forrás, felelős és 
határidő megjelölésével.  
 
Határid ő: 2015. márciusától havonta, illetve értelem szerint 
Felelős: pénzügyi és ellenőrzési bizottság 
 
9. Felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot az 5. pontban szereplő indokolást 
tartalmazó kísérő levéllel 3 munkanapon belül küldje meg az Állami Számvevőszék részére 
tájékoztatásul.  
 
Határid ő: értelem szerint 
Felelős: Polics József polgármester 

 
K.m.f. 
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