
NAPIREND Ügyiratszám: 5/104 / 2010.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

A Képviselő-testület 2010. április 30 -i nyilvános ülésére. 

Tárgy: Tájékoztató az Állami Számvevőszék által az önkormányzatnál 
lefolytatott az állami feladat (közfeladat) ellátás szervezeti és
humánerőforrás rendszerének ellenőrzéséről  

Előterjesztő:             Császár László polgármester

Előkészítette:              Dr. Imre László jegyző  
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi irodavezető 

Megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Meghívandók: Unger Ferenc könyvvizsgáló

TISZTELT  KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! 

Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. Törvény 2. § (5) bekezdése 
alapján az Állami Számvevőszék Tapolca Város Önkormányzatnál elvégezte az állami 
feladat ellátás szervezeti és humánerőforrás rendszerének ellenőrzését.  

Az ellenőrzés célja az volt, hogy vizsgálja az igazgatási, a közoktatási, a szociális és 
gyermekjóléti szolgáltatások, valamint az egészségügyi feladatok kiemelt területeinek
működtetésében az önkormányzat által hozott döntések, megtett intézkedések 
célszerűségét, eredményességét, a létszámmal kapcsolatos döntések eredményességét.  

Az ellenőrzés a 2006-2009 közötti időszakra terjedt ki, figyelembe vette az ellenőrzés 
lezárásáig bekövetkezett változásokat is.

A számvevő jelentésében megállapította, hogy „az Önkormányzatnál a kiemelt feladatok 
ellátása hatékony volt, a vizsgált években tett intézkedések pozitív elmozdulást
eredményeztek a gazdaságosság irányába. A megtett intézkedések és a létszámváltozások
megalapozottak voltak, elősegítették a közszolgáltatások minőségének, 
hozzáférhetőségének javulását.” 

Javaslatkén fogalmazta meg a számvevő a polgármester részére, hogy a képviselő-testület 
tárgyalja meg a jelentésben foglaltakat. Jelen előterjesztéssel ennek eleget teszünk.  
Egyéb a jegyzőnek szóló javaslat tekintetében –annak ellenére, hogy a jelentésben a 
számvevő nem kérte- intézkedési tervet készítettünk, melyet az előterjesztés 
mellékleteként csatoltunk.
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Tisztelt Képviselő-testültet! 

Az Állami Számvevőszék jegyzőkönyvét teljes terjedelmében mellékelten csatoltuk, 
kérem szíveskedjenek a jelentést és az intézkedési tervet elfogadni!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Állami 
Számvevőszék V-2017-50/2010. számú számvevői jelentését, 
megismerte, azt tudomásul veszi, valamint az erre vonatkozó
intézkedési tervet a melléklet szerint elfogadja.

Tapolca, 2010. április 19.

Császár László sk.
Polgármester
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Melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INTÉZKEDÉSI TERVE

Tapolca Város Önkormányzatánál a közfeladat ellátás szervezeti és humánerőforrás 
rendszerének ellenőrzéséről 2010. évben lefolytatott számvevői jelentéshez. 

1. Valamennyi egészségügyi alapszolgáltatást, valamint államháztartáson kívülre
kiszervezett önkormányzati feladatot ellátók esetében a beszámolási, tájékoztatási
kötelezettséget a szolgáltatóval kötött megállapodásban rögzíteni kell.

Felelős: Polgármester, Jegyző 
Határidő: Szerződések megkötésének időpontja 

2. A jövőbeni szervezeti változások előkészítése során gazdaságossági számításokat kell 
végezni, melyet írásban is rögzíteni szükséges.

Felelős:     Jegyző,  
Határidő:  Aktuális döntést megelőzően 

Tapolca, 2010. április 19.

Császár László Dr. Imre László
    polgármester      jegyző 














































































