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Egyszerő többség
Tisztelt Közgyőlés!
Az Állami Számvevıszékrıl szóló 2011. évi LXVI. Törvény 1. § (3) bekezdése, valamint az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 61. § (2) bekezdése alapján az
államháztartás külsı ellenırzésével kapcsolatos feladatokat az Állami Számvevıszék látja el.
Az Állami Számvevıszék 2011. június hónapban ellenırizte Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata pénzügyi helyzetét. Az ellenırzés keretében a 2007. január 1. - 2010.
december 31. közötti idıszakot vizsgálták.
Az ÁSZ - küldetése és jövıképe szerint – szilárd alapokra támaszkodva értékteremtı
ellenırzéseivel és helyzetelemzéseivel az államháztartás egészében, így a helyi
önkormányzati alrendszerben is elı kívánja segíteni a közpénzek és a közvagyon szabályos,
gazdaságos, hatékony és eredményes hasznosítását. Ennek részeként – a 2010. évi
államháztartási hiány alakulásának összetevıire is figyelemmel – az önkormányzat pénzügyi
helyzetelemzését is elkészítette.
Az ellenırzésrıl készített jelentés (továbbiakban: jelentés) teljes terjedelmében megtalálható a
http://www.asz.hu/jelentes/1146/jelentes-szekszard-megyei-jogu-varos-onkormanyzatapenzugyi-helyzetenek-ellenorzeserol-43-3/1146j000.pdf honlapon.
Az ellenırzés megállapításait a jelentés 25-26. oldalai tartalmazzák.
Az ellenırzés megállapításait a Tisztelt Közgyőlés 2012. március 1-jén a 45. számú
elıterjesztésben már tárgyalta és az abban foglaltakra határozatával elfogadta az intézkedési
tervet.
Az ÁSZ jelentés megállapításaival összhangban az intézkedési tervet elfogadó határozat
mellékletének 1. pontja következıket tartalmazta.
1.) A Közgyőlés elé terjesztendı intézkedési terv írja elı a mőködés pénzügyi egyensúlyának
közép távon történı helyreállítása és hosszú tavú fenntarthatósága érdekében - fele1ısök és
határidık megjelölésével - olyan program készítését, amely tartalmazza az alábbiakat:
a) bevételszerzı lehetıségek feltárását, különösen a helyi adópolitikai célok meghatározását
és számszerősítését, a követelések behajtását, az egyéb sajátos bevételek növelésének
lehetıségét;
b) a folyamatban levı es a tervezett beruházások teljes körő felülvizsgálatát;
c) egyéb kiadási kötelezettségek teljes körő felülvizsgálatát;
d) az intézkedések következtében jelentkezı pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek
tartalékba helyezését, elkülönített kezelését az adósságszolgálat teljesítése érdekében;
e) az adósságszolgálat szerkezetének áttekintését, a likviditás menedzselést, a támogatás
elıfinanszírozás átláthatóbbá tételét;
f) az intézkedések eredményei legalább félévenkénti áttekintésének elıírását.
Fenti kívánalomnak megfelelıen a program a határozati javaslat mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjenek.
Szekszárd, 2012. október 16.
Horváth István
polgármester

Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésében, a
Polgármester felé megfogalmazott javaslatokra készített és a határozat mellékletét képezı
programot elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról folyamatában számoljon be a
Közgyőlésnek.
Felelıs:
Határidı:

Horváth István polgármester
értelemszerően

Melléklet a …./2012. (…..) szekszárdi öh.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi egyensúlyának megteremtésére
irányuló program
Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzése tárgyában tartott ellenırzésérıl
készült jelentésében foglaltakkal kapcsolatban a következı intézkedések végrehajtására
utasítja a polgármestert, illetve a jegyzıt:
1.
a)
bevételszerzı lehetıségek feltárása, különösen a helyi adópolitikai célok
meghatározása és számszerősítése, a követelések behajtása, az egyéb sajátos bevételek
növelésének lehetısége;
Kiemelt figyelmet kell fordítani a bevételek beszedésére, különös tekintettel az adóbevételekre.
A településen helyi iparőzési adó és idegenforgalmi adó volt 2012. elıtt. A 2012-14-es
költségvetési koncepcióban megfogalmazott, új források bevonására vonatkozó kitétel alapján
az idei évben - az ÁSZ jelentésben foglaltakat is figyelembe véve - bevezetésre került 2 új
adónem, az építményadó és a telekadó. Az új bevételek a költségvetési egyensúly biztosítását
szolgálják. Az új adónemekbıl 2012-ben 270 millió Ft. bevételt vár az önkormányzat. A
következı idıszakban a saját bevételekbıl nagyobb arányt fognak képviselni a helyi adó
bevételek, ezért célszerő javítani az adóbeszedés hatékonyságát.
Felelıs:
Határidı:

Horváth István polgármester
2013. február 28.

b) a folyamatban levı es a tervezett beruházások teljes körő felülvizsgálata;
A folyamatban lévı beruházásoknál a cél, hogy azok megvalósítása lehetıleg ne okozzon
többletterhet az eredetileg tervezett önkormányzati hozzájárulásnál.
Ezért a belvárosi rekonstrukció esetében tervezzük a mőszaki tartalom változtatását és ezáltal
lehetıség szerint a költségek esetleges csökkentését. A fejlesztések befejezése, megvalósítása
céljából szükség van új források, pályázatok igénybevételére az önkormányzatot terhelı
önrész csökkentése érdekében. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati
lehetıségeket, így különösen a különbözı önerı alapokat és egyéb forrásokat.
A több éves kihatással járó feladatok közül prioritást élvez a Szekszárd Megyei Jogú Város
hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása projekt.
Felelıs:
Határidı:

Horváth István polgármester
2013. február 28.

c) egyéb kiadási kötelezettségek teljes körő felülvizsgálata;
A bizottsági alapok az elızı évihez képest 10 millió Ft-tal csökkentek. Felülvizsgáljuk a nem
kötelezı feladatok rendszerét és azoknál a szerzıdéseknél, ahol a feladatellátás csorbulása
nélkül megoldhat, csökkenteni fogjuk ezeket a kifizetéseket. Valós feladatellátást
finanszírozunk. A hosszú távú támogatási szerzıdéseket azok lejárta után felülvizsgáljuk.
Felelıs:
Határidı:

Horváth István polgármester
2013. február 28.

d) az intézkedések következtében jelentkezı pénzügyi többlet, illetve az egyszeri bevételek
tartalékba helyezése, elkülönített kezelése az adósságszolgálat teljesítése érdekében;
Az intézkedések hatására keletkezı többletbevételeket, a tartozások kiegyenlítésére, az
adósságszolgálat csökkentésére fordítjuk és az ezeken felül megmaradó többletet
tartalékalapba kell helyezni.
Felelıs:
Határidı:

Horváth István polgármester
folyamatos

e) az adósságszolgálat szerkezetének áttekintése, a likviditás menedzselése, a támogatás
elıfinanszírozás átláthatóbbá tétele;
Mint a b. pontban is utalás történt rá, a több éves kihatással járó feladatok közül prioritást
élvez a Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása projekt.
Az éves költségvetésekben meg kell teremteni az adósságszolgálat fedezetét, kiemelt
figyelmet kell fordítani a likviditás biztosítására.
Felelıs:
Határidı:

Horváth István polgármester
2013. február 28.

f) az intézkedések eredményei legalább félévenkénti áttekintésének elıírása.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdésben elıírtak alapján a
tárgyévi bevételek és kiadások tekintetében az I. félévi tájékoztatás már megtörtént.
Természetesen a további beszámolási kötelezettségnek is eleget tesz az önkormányzat.
Felelıs:
Határidı:

Horváth István polgármester
folyamatos

