11/A NAPIREND

Ügyiratszám: 1/326-4/2008.

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2008. május 30-i nyilvános ülésére
Tárgy:

Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

Előterjesztő:

Ács János polgármester

Előkészítette:

Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda
Benczik Zsolt irodavezető
Molnár Henrietta vezető-tanácsos

Megtárgyalja:

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET !
Az egyes Képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló 20/2007. (VI.16.) Kt. rendelet 1.
§ (3) bekezdése alapján „Az átruházott hatáskörök gyakorlói a zárszámadásról szóló rendelet
előterjesztésével egyidőben kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek az átruházott
hatáskörben hozott döntéseikről.”
Tapolca Város Jegyzőjének megkeresésére Koppányi Ferenc Elnök Úr kimutatást készített a
Bizottság által 2007-ben elvégzett feladatokról (1. sz. melléklet).
Tapolca Város Önkormányzata a következő Képviselő-testületi hatásköröket ruházta
át a Bizottságra:
(1) Önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzésének ellátása. (SzMSz 29. §)
(2) Megállapítja a piaci helyhasználati díjak (bérleti díj, napi helypénz) díjtételeit.
(3) Parkolóhely kizárólagos használatát biztosító lezárási lehetőség elbírálása.
(58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet 13. § (3) bekezdés)

(1) Az önkormányzati intézmények ellenőrzéséről szóló munkatervet minden évben
a Képviselő-testület hagyja jóvá. Ennek megfelelően a belső ellenőr 2007. évben is
elvégezte ellenőrzési feladatait. Az ellenőrzések végrehajtását a jegyző figyelemmel
kísérte és az ellenőrzési feladatok lezárása után a belső ellenőr által készített
jelentéseket a Bizottság részére előkészítette. A Bizottság minden esetben
megtárgyalta és elfogadta a jelentések tatalmát, és az Elnök erről tájékoztatta a
Képviselő-testület tagjait a soron következő üléseken.
A jegyzőkönyvekben az ellenőr súlyos jogszabálysértéseket nem tárt fel, ezért nem
kellett soron kívül a testületnek tárgyalnia a vizsgálati anyagokat. A hiányosságok
javítására javaslatok születtek, melyeket a vizsgált szervek korrigáltak, a határidőkre
intézkedési tervet készítettek.
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A Bizottság az alábbi témakörökben és időpontokban tárgyalta a jelentéseket:
1. 2006.évi önkormányzati képviselő és polgármester választások pénzügyi
elszámolásainak vizsgálata:
2007. február 06.
2. Tapolca Város Önkormányzat oktatási-nevelési és szociális intézményeinél a
2006.évi normatív állami hozzájárulás ellenőrzése:
2007. április 10.
3. Házkezelési tevékenység (főkönyvi kivonat, havi, negyedévi, éves
elszámolások, munkalapok, Számviteli Politika, Számlarend, Leltározási
Selejtezési Szabályzat, Pénz és Értékkezelési Szabályzat):
2007. június 26.
4. Wass Albert Könyvtár és Múzeum, valamint Tapolca és Környéke Kistérségi
Többcélú Társulás könyvtárellátási szerződésével kapcsolatosan a Városi
Könyvtár 2006.évi költségvetését érintő pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
végrehajtása:
2007. június 26.
5. A Többcélú Kistérségi Társulásban történő részvétel következményeinek
elemző értékelése, bemutatása, új lehetőségek feltárása:
2007. június 26.
6. Barackvirág
vizsgálata:

Óvoda

gazdálkodásának,

hatékony

működésének átfogó
2007. szeptember 04.

7. Kazinczy Ferenc Általános Iskola gazdálkodásának, hatékony működésének
átfogó vizsgálata:
2007. szeptember 04.
8. Kertvárosi
vizsgálata:

Óvoda

gazdálkodásának,

hatékony

működésének átfogó
2007. szeptember 04.

9. Hatósági eljárások lebonyolítása, szabályszerűségének ellenőrzése:
2007. november 20.
10. Tapolcai Diák- és Közétkeztető és Szolgáltató Kft rendelkezésére álló
erőforrások felhasználása:
2007. november 20.
11. Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft rendelkezésére álló
erőforrások felhasználása, a gazdálkodás hatékonyságának ellenőrzése:
2007. december 18.
(2) A piaci helyhasználati díjak díjtételei 2007-ben nem változtak.
(3) Parkolóhely kizárólagos használatát biztosító lezárási lehetőség elbírálására 2007ben nem került sor.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megvitatni és döntését
meghozni szíveskedjen.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolóját – az
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről - elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : polgármester

Tapolca, 2008. május 19.

Á c s János sk.
polgármester

