Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január13-i rendkívüli ülésére

4..napirend: Az Állami Számvevőszék “Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett
ellenőrzése” – során tett elnöki figyelemfelhívásra intézkedési terv
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Állami Számvevőszék valamennyi községi önkormányzatnál célul tűzte ki az önkormányzatok
pénzügyi monitoring ellenórzését a gazdálkodás fenntarthatósága témakörben. Első körben az önálló
polgármesteri hivatallal rendelkező községi önkormányzatokat, a második körben az 5 vagy annál több
önkormányzat alkotta közös önkormányzati hivatali székhely községi önkormányzatai hivatalnál
végzett ellenórzést, amelynek az összefoglaló jelentése elkészült. Az összefoglaló jelentések a ÁSZ
honlapján megismerhetők (https://asz.hu/hu/jelentesek/ossszes-jelentes-sorszam-szerint )
Az ellenőrzés a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott, az önkormányzatok 2016. és
2017. évi éves költségvetési beszámolójának, időközi költségvetési jelentéseinek és mérlegjelentéseinek a központi információs rendszerében szereplő adatok értékelése alapján beazonosított
kockázatok kezelésének előmozdítása volt. A kockázatok értékelése a pénzügyi gazdálkodás, az
eladósodás és a vagyongazdálkodás területére terjedt ki.
A 2011. évi CLXXXIX. törvény – Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) határozza meg a
pénzügyi egyensúly megteremtésének és fenntartásának törvényi garanciáját. A Mötv. 111. § (4)
bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető.
Az ellenőrzés az egyes önkormányzatok szintjén is beazonosította a pénzügyi gazdálkodás, az
eladósodás és a vagyongazdálkodás kockázatait, melynek értékelése alapján az önkormányzatnál a
törvényi előírások érvényesülése érdekében az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény 33. § (6) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék elnöke elnöki figyelmeztetéssel fordult
a polgármesterhez.
Az ellenőrzés 2017. évre vonatkozóan az alábbi területeken tárt fel önkormányzati értékelést és
kezelést igénylő kockázatokat:
1. az önkormányzat működési bevételei 2017. évben nem nyújtottak fedezetet a működési
kiadásokra, ezáltal veszélybe került az önkormányzat törvényi kötelezettségét jelentő
feladatok elláttásának fenntarthatósága. A kockázat kezelése érdekében szükséges a működési
feladatok számbavétele, a bevételek növelése, valamint a kiadások áttekintése, csökkentése. A
működési egyensúly biztosításáig indokolt a saját erőből történő beruházások indításának
felfüggesztése.
Az ellenőrzés által beazonosított és a figyelemfelhívó levélben szereplő kockázatok fennállását a
2018-2019. év vonatkozásában szükséges az önkormányzatnak értékelni. Annak érdekében, hogy az
önkormányzat biztosítsa a törvényben foglaltak érvényesülését a 2019. évben is fennáló kockázatok
kezelése szükséges.
Az ÁSZ elnökének figyelemfelhívásában foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési terv az
ÁSZ elnökének megküldésre került. Az intézkedési terv az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézkedési tervet hagyja jóvá.

Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte az Állami Számvevőszék
“Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése – 220 önálló polgármesteri
hivatallal rendelkező közésgi önkormányzat gazdálkodásának fentarthatósága” című ellenőrzés
jelentését.
A képviselő-testület az ÁSZ elnökének figyelemfelhívása alapján tett intézkedés végrehajtására a
mellékelt intézkedési tervet jóváhagyja.
Felelős: Varjas András polgármester
Határidő: az intézkedési tervben foglaltak szerint
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