Előterjesztés
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 27-i ülésére
9. Az Állami Számvevőszék megállapításaira tett intézkedési terv végrehajtása
Tisztelt Képviselő-testület!
Az Állami Számvevőszék által lefolytatott az „Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján
végzett ellenőrzése – 220 önálló polgármesteri hivatallal rendelkező községi önkormányzat
gazdálkodálkodásának fenntarthatósága” című ellenőrzéséről szóló
jelentés alapján
megfogalmazott figyelemfelhívás alapján
a képviselő-testület 5/2020.(I.13.) számú
határozatával elfogadta az intézkedési tervet.
Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom:
Az önkormányzat gazdálkodásának folyamatos fenntarthatósága érdekében az ellenőrzés által
fennálló kockázatot a 2017 és 2018 évek zárszámadási adatai alapján megvizsgáltuk.
működési kiadás:
működési bevétel:
bevételi többlet:

2017.év
285 611 023 Ft
292 810 003 Ft
7 198 980 Ft

2018. év
310 029 280 Ft
329 726 290 Ft
19 697 010 Ft

2017. évben 8.000.000 forint rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült az
önkormányzat, 2018. évben
2 000 000 Ft támogatást kaptunk a működési kiadásunk
fedezetére.
Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az összesített adatok figyelembevételével a
vizsgálatba vont 2017. évben a rendkívüli támogatás nélkül az önkormányzat működési
bevételei nem biztosították volna az önkormányzat működési kiadásainkat.
A mérlegadatokból megállapítható, hogy 801.020 forint likviditási hiánnyal számolhattunk
volna a reki támogatás nélkül.
Jelentősebb kockázatot a 10 éves időszakot terhelő közvilágítás korszerűsítésének éves
11.760.000 forintos költsége, amelynek utolsó évi részlete 2018. évben 8.593.000 forint volt.
2018. évben a 2.000.000 forint reki támogatás nélkül 17.697.010 forint működési bevételi
többletünk keletkezett, tehát a működés pénzügyi egyensúlya biztosított volt.
A 2019. évre vonatkozó mérlegadatok még nem állnak rendelkezésre, ezért a 2019.
költségvetési év működési bevételeinek és kiadásainak elemzését a zárszámadás keretében
mutatjuk be.
A 2020. évi költségvetési tervünk a működési egyensúlyt biztosítja. A bevételek növelésének
forrása az önkormányzati ingatlanok hasznosítása, további bérbeadása, illetve a meglévő
szerződések felülvizsgáljuk a kiadások csökkentése érdekében.
2020. évre 268.757.066 Ft működési bevétellel – amely tartalmazza a 15.937.463 forint előző
évi pénzmaradványt – és ugyanennyi kiadással számoltunk.

Az idei évben sajáterőből beruházást nem terveztünk. A korábbi pályázati kötelezettségből
adódó ipari park befejezéséhez szükséges saját forráson felül, csak a kötelező önkormányzati
feladatok ellátásához szükséges kisebb felújítások, beszerzések kerültek tervezésre.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézkedési terv végrehajtására vonatkozó
jelentést fogadja el.
Határozati javaslat:
Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék
megállapításaira tett intézkedési terv végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést
hozza:
A képviselő-testület az Állami Számvevőszék által lefolytatott az „Önkormányzatok pénzügyi
monitoring alapján végzett ellenőrzése – 220 önálló polgármesteri hivatallal rendelkező
községi önkormányzat gazdálkodásának fenntarthatósága” című ellenőrzéséről szóló jelentés
alapján megfogalmazott figyelemfelhívás alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról
szóló jelentést a melléklet szerint jóváhagyja.
Taszár, 2020. február 26.
Mellélet: Jelentés
Varjas András
polgármester
Az előterjesztést készítette:
Keszthelyi Tiborné
jegyző
Az előrjesztés készítésében közreműködött:
Szaka Tibor Józsefné
gazdasági vezető
Melléklet

JELENTÉS
az Állami Számvevőszék által lefolytatott az „Önkormányzatok pénzügyi monitoring
alapján végzett ellenőrzése – 220 önálló polgármesteri hivatallal rendelkező községi
önkormányzat gazdálkodásának fenntarthatósága” című ellenőrzéséről szóló jelentés
alapján megfogalmazott figyelemfelhívás alapján tett intézkedési terv végrehajtására
Az Állami Számvevőszék ellenőrzése 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 önkormányzati törvényi kötelezettségét jelentő

feladatok ellátásának 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 jelen 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 fennálló kockázatok kezelése szükséges.
Intézkedés:
1. Az önkormányzat gazdálkodásának folyamatos fenntarthatósága érdekében az ellenőrzés
által beazonosított kockázatok fennállását a 2018-2019. év vonatkozásában értékelni kell.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2020. február 15.
Végrehajtás:
Az önkormányzat gazdálkodásának folyamatos fenntarthatósága érdekében az ellenőrzés által
beazonosított kockázatot - amely szerint 2017. évben az önkormányzat működési bevételei
nem nyújtottak fedezetet a működési kiadásokra – megvizsgáltuk a 2018. évi zárszámadási
adatok alapján. A vizsgált évben az önkormányzat működési kiadása 310.029.280 forint volt a
329.726.290 forint működési bevétellel szemben. Ez alapján a működési bevételi többlet
19.697.010 forint volt. Az önkormányzat 2018. évben 2.000.000 forint rendkívüli
önkormányzati támogatásban részesült. Megállapítható, hogy a rendkívüli támogatás nélkül is
biztosított volt a pénzügyi egyensúly.
A 2019. évre vonatkozó kockázatok értékelését a zárszámadással egy időben tudjuk
elvégezni.
2. A értékelés során beazonosított kockázatok kezelése során a közfeladatoknak a pénzügyi
egyensúly biztosítása mellett történő ellátása érdekében a bevételi forrásokat növelni, a
kiadások körét csökkenteni kell.
Felelős: polgármester
Határidő: a kockázatértékelést követően folyamatos
Végrehajtás:
A 2020. évi önkormányzati költségvetés biztosítja a működési egyensúlyt. A bevételi
forrásokat az ingatlanok hasznosításából származó bérleti díjakkal tervezzük növelni. A
működési kiadások az előző évi bázis alapján kerültek tervezésre a kötelező önkormányzati
feladatok ellátására. Önként vállalt feladatra - a civil szervezetek, egyesületek támogatására –
a korábbi évekhez hasonlóan 800.000 forintot kiadás került tervezésre.
3. A működési egyensúly biztosításáig az önkormányzat saját erőből beruházást nem indít.
Az önkormányzat a 2020. évi költségvetési rendeletében a már megkezdett pályázati
beruházásokon felül további pénzügyi kötelezettséggel járó kiadást nem tervez.
Felelős: polgármester
Határidő: 2020. február 27., illetve folyamatos
Végrehajtás:
A 2020. évi önkormányzati költségvetésben a folyamatban lévő ipari park beruházás
megvalósításához a pályázati forráson felül szükséges kiadásokat és az önkormányzati

működéshez szükséges kisebb felújítást és kis értékű tárgyi eszköz beszerzést terveztünk, de
csak olyan mértékig, amely az önkormányzat pénzügyi egyensúlyát nem veszélyezteti.

Taszár, 2020. február 15.
Varjas András
polgármester

