Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Szabadság út 1.
JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 28-án 9.00 órakor
megtartott rendes, nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
/Kihagyva a kihagyandók/
Tárgy: A Gyömrő Város Önkormányzatánál végzett Állami Számvevőszéki vizsgálata
alapján készült jelentésben foglaltak elfogadásáról, tudomásul vételéről és az intézkedési
terv jóváhagyásáról.
23/2014.(II.28.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:
1. Az Állami Számvevőszék – önkormányzat pénzügyi, gazdálkodási helyzete,
értékelésének és gazdálkodása szabályosságának ellenőrzése – tárgyában készült
jelentésben foglaltakat elfogadja, tudomásul veszi.
2. A jelentésben foglalt megállapításokhoz kapcsolódó intézkedési tervet
az előterjesztett formában jóváhagyja.
3. Az intézkedési terv a határozat mellékletét képezi.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

Gyenes Levente/ s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:
Gyömrő, 2014. február 28.

Herczku Dóra
jegyzőkönyvvezető

/Varga Ernő/ s.k.
jegyző

23/2014. (II.28.) sz. önkormányzati határozat melléklete
Az Állami Számvevőszék Gyömrő Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási
helyzete értékelésének, és gazdálkodása szabályosságának ellenőrzéséről szóló
jelentésében foglalt hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedési
terve
Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai alapján:
A Polgármesternek
1. A működési jövedelemtermelő képesség és a feladatellátás összhangjának
megteremtése, valamint a pénzügyi egyensúly helyreállítása, hosszú távú
fenntarthatósága érdekében felelősök és határidők megjelölésével kezdeményezzen
intézkedéseket, melyek keretében:
a) fel kell mérni a költségvetési rendelettervezet, valamint annak évközi
módosítása előterjesztését megelőzően a bevételszerző és kiadáscsökkentő
lehetőségeket, és a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a bevételek növelését, a
kiadások csökkentését szolgáló intézkedések bevezetéséhez szükséges – a Htv.
140. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jegyző által elkészített – döntési javaslatát;
Felelős: polgármester, jegyző, pénzügyi irodavezető
Határidő: azonnal, folyamatos
b) a Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra – a Htv. 140. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a jegyző által elkészített - az Önkormányzat gazdasági
helyzetének elemzésén alapuló, a pénzügyi egyensúlyi helyzet helyreállítását,
hosszú távú fenntartását valamint az adósságállomány újratermelődésének
elkerülését biztosító intézkedéseket tartalmazó stabilizációs programot.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. 04. 30.
2.Az Önkormányzat a 2011. augusztus 26-án és szeptember 26-án megkötött
fejlesztési célú hitel szerződéseiben a pénzintézet számára a költségvetési számlája
és további pénzforgalmi vagy pénzforgalmi jellegű bankszámlái tekintetében - az
Ötv.88. § (1) bekezdés b) pontjában³ és az Ámr. 174.§ (11) bekezdésében foglalt
előírásokat megsértve – azonnali inkasszós jogot biztosított, ezáltal a hitel
fedezeteként a központi költségvetésből származó bevételeit is felajánlotta.

A pénzintézeti kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos jogszerű biztosíték, illetve
fedezet felajánlása érdekében:
a) jövőbeni hitelfelvétel és kötvénykibocsátás fedezeteként az Áht. 84.§ (4)
bekezdésében, továbbá az Ávr. 145. § (2) bekezdésében előírtak szerint az
Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása, továbbá
a költségvetési támogatás nem kerülhet felhasználásra, a költségvetési támogatások
folyósítására szolgáló, elkülönített bankszámláról hiteltörlesztés nem teljesíthető;
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, folyamatos
b) a jogellenes állapot az önkormányzatok konszolidációjával 2014. 02.28-án
megszűnik, ezért a jogszerű biztosíték cseréje nem releváns.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: 2014. 02. 28.
A Jegyzőnek
1.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében a működési
költségvetés Mötv. 111.§ (4) bekezdésében előírt egyensúlyát oly módon
biztosították, hogy 260,9 millió Ft működőképesség megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatásból és 0,8 millió Ft központosított működési célú
előirányzatból származó bevételt is figyelembe vettek, ezáltal a bevételi
előirányzatok tervezése az Áht. 12. § (1) bekezdésében előírtak ellenére
közgazdaságilag nem megalapozott módon történt.
A jövőben a költségvetési rendelettervezetben a működési költségvetés Mötv.
111.§ (4) bekezdésében előírt egyensúlyának biztosításakor a bevételeket az Áht.
12. § (1) bekezdésének megfelelően, közgazdaságilag megalapozottan kell
meghatározni.
Felelős: jegyző, pénzügyi irodavezető
Határidő: azonnal, folyamatos

Gyömrő, 2014. február 28.

Varga Ernő
jegyző

Gyenes Levente
polgármester

