
4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-19/2015.

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 

Tárgy:  Tájékoztató az Állami Számvevőszék Tapolcai 
Városgazdálkodási Kft. közfeladat ellátását érintő 
gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének 2015. évi 
ellenőrzéséről  

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő:  Ughy Jenőné jegyző 
 Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi irodavezető 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

 Kovácsné Ottó Krisztina ügyintéző 

Megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandók: Gebhardt Gyula ügyvezető, Városgazdálkodási Kft. 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Az Állami Számvevőszék – a 2011. évi törvény 5. § (3)-(5) bekezdései és a 2015. I. 
félévi ellenőrzési terve alapján a V-0460-001/2014. számú ellenőrzési program szerint 
Tapolcán is elvégezte az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége 
szabályszerűségének ellenőrzését.  

Az ellenőrzés során a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. távhőszolgáltatási közfeladat-
ellátását, továbbá Tapolca Város Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlását
ellenőrizték. A 15145 sorszámú, V-0827-158/2015 iktatási számú Számvevőszéki 
jelentés a http://www.asz.hu/jelentesek/osszes honlapon olvasható. Az elnöki
figyelemfelhívás az előterjesztés 2. mellékletében található.   

A jelentés önkormányzatunkhoz 2015. november 13-án érkezett meg. Az Állami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése értelmében a 
jelentésben megfogalmazott megállapítások és javaslatok megvalósítására
összeállított intézkedési tervet a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül 
meg kellett küldeni.



A jelentésben javaslatokat fogalmaztak meg a Polgármesternek, illetve a Jegyzőnek, 
amely javaslatok, valamint a jelentés megküldésével egy időben érkezett „elnöki 
figyelemfelhívásban” foglaltak képezték az intézkedési terv alapját.

Az intézkedési terv a Számvevőszék részére határidőben megküldésre került és a 
jelenlegi ülésen tájékoztató formájában kerül a képviselő-testület elé.  

A Számvevőszék a jelentést kísérő levelében javasolta, hogy minden tervezett 
intézkedés kapcsán szükséges a végrehajtásért felelős személy és a végrehajtás 
határidejének rögzítése. Ezen javaslat figyelembe vételével készült az intézkedési
terv.

Az intézkedési tervet és az előkészítésekor már megvalósult, vagy megvalósítható 
intézkedéseket az 1. melléklet táblázata foglalja össze.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni, az 
ÁSZ jelentést és az előírt intézkedési tervet elfogadni szíveskedjék. 

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Állami Számvevőszék V-0827-158/2015. számú számvevői 
jelentését és a V-0827-145/2015 iktatási számú elnöki
figyelemfelhívást megismerte, azt tudomásul veszi és a
bennük foglaltak alapján készült intézkedési tervet az 1.
melléklet szerint elfogadja.

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

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

Tapolca, 2015. december 10.

Dobó Zoltán
polgármester



1. melléklet



2. melléklet



2. sz. melléklet


