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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék Tapolca Város Önkormányzata
gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről készült
számvevői jelentéséről

Előterjesztő: Ács János - polgármester

Előkészítette: Dr. Imre László - jegyző

Megtárgyalja: Minden Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (1) bekezdése, az
Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdése,
valamint az Áht. 120/A. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék átfogó
ellenőrzést tartott Tapolca Város Önkormányzatánál a 2005-2008 közötti időszak
vonatkozásában. Az átfogó ellenőrzésről szóló jegyzőkönyvet 2008. július 31.
napjával átvettem (1.sz. melléklet). Összességében elmondható, hogy az Állami
Számvevőszék a kérdéses időszakban Tapolca Város Önkormányzatának működését
szabályszerűnek, gazdálkodását megalapozottnak és biztonságosnak ítélte meg, több
pontban minősítette munkánkat „jó” és „kiváló” jelzővel. Természetesen a vizsgálat
során javaslatokat is tett a Polgármesternek, illetve a Jegyzőnek, mely javaslatok
alapján intézkedési tervet készítettünk, ezen intézkedési terv az előterjesztés részét
képezi.

Az Állami Számvevőszék az önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata során
megállapította, hogy a költségvetési egyensúly a 2005-2008-as években álláspontja
szerint „tervezési szinten” nem volt biztosított, mivel a költségvetési bevételek
előirányzata nem fedezte a tervezett kiadásokat, ezért kellett minden évben
működési célú hitelt tervezi a költségvetésben, azonban azt is megállapította, hogy
mindezek ellenére a teljesítési adatok szerint az Önkormányzat 2005 és 2007 között
költségvetési bevételei tekintetében többlettel zárta az évet. Megállapította továbbá,
hogy az Önkormányzat kötvény-kibocsátásból elért bevételeit jól használta fel.

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az Európai Uniós források
vonatkozásában önkormányzati szintű szabályzat nem készült, azonban a pályázat-
előkészítés feladatai a Szervezeti és Működési Szabályzatban valamint a
köztisztviselők munkaköri leírásaiban meghatározásra kerültek. Megállapították
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továbbá, hogy az uniós pályázatok pályázatfigyelését, előkészítését, koordinációs,
adminisztrációs és ehhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátását Tapolca Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszervezte, személyi, tárgyi feltételeit
biztosították, mindamellett javasolják az uniós források fogadása érdekében
önkormányzati szintű szabályzat megalkotását, melyet elfogadásra javasolok, az
előterjesztés részét képező intézkedési terv ennek megfelelően van megfogalmazva.

Az Állami Számvevőszék megállapította, hogy az Önkormányzat a 2005-2008 előtti
időszakban Informatikai Stratégiával nem rendelkezett, egyben megállapította azt is,
hogy 2008. június 01-jei hatállyal a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal
Informatikai Stratégiáját jóváhagyta, melyet a Képviselő-testület 156/2008. (V.30.) KT
határozatával úgy fogadott el, hogy azt az Önkormányzat Informatikai
Stratégiájának alapjául elfogadja és 2009. december 31-ig elkészíti a Tapolca város
egészére vonatkozó Informatikai Stratégiát. Mivel az ezzel kapcsolatos feladatokat
már meghatároztuk, az intézkedési terv is ennek megfelelően készült el.

Az Állami Számvevőszék a Polgármesteri Hivatalban végzett gazdálkodási,
pénzügyi, számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottságait
összességében alacsony kockázatúnak minősítette, azaz ezen feladatok jó
színvonalon kerültek ellátásra, ezzel együtt több javaslatot tett az Állami
Számvevőszék a belső ellenőrzési munka hatékonyságának javítása érdekében,
melyet elfogadásra javasolok és az intézkedési terv ennek megfelelően tartalmazza
az erre vonatkozó javaslatokat.

Az Számvevőszék az általa 2003-ban lezárt átfogó ellenőrzésében tett javaslatok
hasznosulását is vizsgálta, ezzel kapcsolatban vizsgálta a korábbi átfogó vizsgálat
során készült intézkedési terv végrehajtását, fentiek alapján megállapította, hogy a
szabályszerűségi javaslatai 94 %-ban, míg célszerűségi javaslatai 73 %-ban
hasznosításra kerültek Önkormányzatunknál.

A célszerűségi javaslatok között szerepelt a Badacsonylábdihegyi Kemping és a
Hotel Pelion négycsillagos szálloda mellett önálló helyrajzi számon kialakított
termál-kút kérdése. Hangsúlyozni szeretném, hogy mivel az Állami Számvevőszék a
célszerűségi javaslatok között veti fel ezen kérdésköröket, ezért azzal, hogy az
Önkormányzat intézkedéseket e vonatkozásban nem hozott, jogszabálysértést nem
követett el.
Az Állami Számvevőszék jogértelmezése szerint mind a Badacsonylábdihegyi
Kemping, mind a termál-kút fejlesztésének eredményeképpen keletkezett
fejlesztésekben a vagyon léterjöttét Tapolca Város Önkormányzat könyveiben kellett
volna aktiválni.

Ezzel kapcsolatban a mi jogi álláspontunk eltérő a következők szerint. A számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény (a későbbiekben: számviteli törvény) 26. § (2) bekezdése
értelmében amennyiben idegen tulajdonú bérelt ingatlanon történik beruházás, a
bérelt ingatlanon elvégzett beruházást, felújítást az ingatlanok között kell kimutatni,
azaz a bérlő könyveiben jelenik meg.
Jelen pillanatban mind a Badacsonylábdihegyi Kemping elvégzett beruházásai,
illetve felújításai vonatkozásában, mind a termál-kút esetében ezt a számviteli
megoldást alkalmaztuk. Ezen megoldás jogszabály-szerűségét támasztja alá a
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Tapolca Város Önkormányzata, mint bérbeadó, valamint az MZ/X Kereskedelmi
Kft. között 1993. december 01. napján létrejött bérleti szerződés 7. pontja is, mely
kimondja többek között, hogy a bérlő által elvégezendő építési, bővítési munkák
eredményeképpen nem érvényesülnek a ráépítés szabályai alapján alkalmazható
jogkövetkezmények, azaz a bérleti jogviszony megszűnésekor az építési, bővítési
munkák térítésmentesen a bérleti jogviszony megszűnésekor fennálló könyv szerinti
nyilvántartott értéken kerülnek át az Önkormányzat könyveibe.
Szerződő felek ezt az elvet következetesen érvényesítették a szerződés fennállása
alatt és ebben jogértelmezési eltérés közöttük nem állt és nem áll fenn. Ezt támasztja
alá az MZ/X Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója által 2003. június 16. napján
tett nyilatkozat, miszerint az Eldorádó Kempingben megvalósult fürdőmedence a
bérleti szerződés lejártával az Önkormányzat tulajdonába kerül át.

Hasonló jogi megítélést képviselünk a Hotel Pelion négycsillagos szálloda mellett
önálló helyrajzi számon (2936/3. hrsz) kialakított termál-kút vonatkozásában is. A
2936/3. helyrajzi számú ingatlan Tapolca Város Önkormányzat tulajdonát képezi. Az
ingatlanon 2001-ben „próbafúrás” címén, forgalomképtelen építményként aktiváltuk
a próbafúrást, ami azt jelenti, hogy az ingatlan és a próbafúrás eredményeképpen
kialakított kút az Önkormányzat tulajdonát képezi és az Önkormányzat könyveiben
szerepel. Az SCD Group Ingatlanfejlesztési és Befektetési Kft-vel, majd a Termál
Hotel Sport Kft-vel kötött szerződések értelmében a kút üzemeltetésének joga először
az ingatlan-fejlesztőt, majd később a szálloda mindenkori működtetőjét illeti meg.
Ebből adódóan a fent meghivatkozott számviteli törvény megoldása jelen kérdésben
is alkalmazandó, azaz az ingatlan-fejlesztő idegen tulajdonon végzett fejlesztését,
ennek megfelelően a beruházását saját könyveiben aktiválja.
Álláspontunk szerint ebben az esetben nem áll fenn jogszabálysértés. Mindezekre
való tekintettel készült el az intézkedési terv, mely alapján az Önkormányzat
kezdeményezi a beruházók irányába, hogy nyújtsák be Tapolca Város
Önkormányzatához az aktiválás bizonylatait az idegen tulajdonon elvégzett

beruházások vonatkozásában.

Az Állami Számvevőszék megállapításai között szerepelt az a körülmény, hogy
Tapolca Város Önkormányzata a kisebbségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodásait a választásokat követően nem vizsgálta felül, azaz
nem módosította. Megállapította azonban azt is, hogy a gyakorlatban a
jogszabályoknak megfelelően járt el a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában.
Erre való tekintettel szerepel az intézkedési tervben a kisebbségi önkormányzatokkal
kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Az Állami Számvevőszék végül, de nem utolsó sorban kötelezettségként írta elő,
hogy az átfogó ellenőrzésről készült jegyzőkönyv javaslatait Tapolca Város
Önkormányzat Képviselő-testülete ismerje meg és az alapján a Polgármester, illetve a
Jegyző intézkedési tervet készítsen és az intézkedési tervet annak elfogadását követő
30 napon belül az Állami Számvevőszék Veszprém Megyei Ellenőrzési Irodájának
küldje meg. A Számvevőszék jelentésében külön kitért arra, hogy az intézkedési terv
meghatározásánál javasolja, hogy a célszerűségi javaslatok vonatkozásában is
témánként kibontva, külön pontonként, felelős és határidő megjelölésével kerüljön
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megállapításra az intézkedési terv. Ezen javaslat elfogadásával készítettük el jelen
tervünket, amely a határozati javaslat részét képezi.

Tisztelt Képviselő-testület !

Mindezekre való tekintettel kérem, hogy az Állami Számvevőszék jelentését, illetve
az arra készült intézkedési tervet fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Állami
Számvevőszék V-3003-6/18/2008. számú számvevői jelentését
megismerte, azt tudomásul veszi és az az alapján készült alábbi
intézkedési tervet elfogadja.

Felhatalmazza Tapolca Város Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy
az intézkedési terv alapján a szükséges intézkedéseket tegye
meg.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZKEDÉSI TERVE

Tapolca Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
ellenőrzéséről 2008. júliusban készült számvevői jelentéshez.

1. Az Állami Számvevőszék jelentésében feltárt hiányosságok
megszűntetése érdekében intézkedési tervet kell készíteni , melyet, az
elfogadását követő 30 napon belül meg kell küldeni az ÁSZ Veszprém
Megyei Ellenőrzési Irodája részére.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2008. október 12.

2. Az Áht. 8/A. § (7) bekezdésében előírtak alapján a költségvetési
rendeletben a finanszírozási célú pénzügyi műveletek megjelenítésre
kerültek, és az elkövetkezendő időszakban is ezt figyelembe véve kell
megállapítani a kiadási és bevételi főösszegeket!

Felelős: Jegyző, Pénzügyi Irodavezető
Határidő: Folyamatos

3. A kiadások teljesítésének elrendelése előtt a szakmai teljesítések
igazolását végző személyek a kifizetés összegszerűségének
igazolására a megrendelőkön tűntessék fel a várható költségeket!

Felelős: Jegyző, szakmai teljesítést igazoló személy
Határidő: Folyamatos
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4. A felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata
kerüljön kiegészítésre a hasznosítással kapcsolatos ármegállapítás
szabályaival, valamint az eljárás szabályszerű végrehajtásának
folyamatba épített ellenőrzésért felelős személy meghatározásával! A
pénzkezelési szabályzatban kerüljön meghatározásra a kiadható előleg
nagysága!

Felelős: Jegyző, Pénzügyi Irodavezető
Határidő: 2008. december 31.

5. Kerüljön sor belső ellenőrzés keretében az Önkormányzat
költségvetéséből céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetésszerű
felhasználásának ellenőrzésére.

Felelős: Jegyző, belső ellenőr
Határidő: 2008. december 31.

6. Gondoskodni kell az ellenőrzési jelentések alapján tett intézkedések
végrehajtásának megvalósításáról utóellenőrzés vagy beszámoltatás
keretében!

Felelős: Jegyző, belső ellenőr, vizsgált szervek vezetői
Határidő: Folyamatos

7. Az éves ellenőrzési jelentés keretében történjen meg a belső ellenőrzés
minőségének, tárgyi, személyi feltételeinek értékelése!

Felelős: Jegyző, belső ellenőr
Határidő: 2009. április 30.

8. Gondoskodni kell arról, hogy a belső ellenőr továbbképzése
továbbképzési terv alapján valósuljon meg!

Felelős: Jegyző
Határidő: 2009. december 31.

9. Kerüljön sor a kisebbségi önkormányzatokkal kötött megállapodás
felülvizsgálatára az állami számvevőszék jelentésében
megfogalmazottak figyelembe vételével.

Felelős: Jegyző
Határidő: 2008.december 31.

10. A badacsonylábdihegyi strandot üzemeltető vállalkozás a
beruházásokkal létrehozott eszközöket idegen tulajdonon végrehajtott
beruházásként kezeli, ezzel kapcsolatosan kezdeményezni kell hogy a
vállalkozó nyújtson be nyilatkozatot az önkormányzat részére.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2009. december 31.
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11. A Thermál Hotel Kft a kialakított termál kutat idegen tulajdonon
történő beruházásként kezeli, ezzel kapcsolatosan kezdeményezni kell,
hogy a vállalkozó nyújtson be nyilatkozatot az önkormányzat részére.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2009. december 31.

12. Kerüljön elkészítésre az európai uniós források igénybevételének és
felhasználásának önkormányzati szintű szabályozása, a feladatok
lebonyolításával kapcsolatos eljárási rend kerüljön kidolgozásra.

Felelős: Polgármester, Jegyző, Önkormányzati főtanácsadó
Határidő: 2009. március 31.

13. A Polgármesteri Hivatal közép és hosszú távú célkitűzéseit tartalmazó
informatikai stratégia elkészült, a Képviselő-testület 156/2008. (V.30.)
Kt. határozatával elfogadásra került. Az elkövetkezendő időszakban
ennek figyelembevételével kell a feladatokat végrehajtani, valamint
Tapolca Város egészére vonatkozó Informatikai Stratégiáját
elkészíteni.

Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: 2009. december 31.

Határidő: intézkedési terv szerint
Felelős: Polgármester, Jegyző

Tapolca, 2008. szeptember 03.

Ács János s.k.
polgármester
















































































































































