
 

 

Csorvás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottsága 

Elnökétől 
 
 

 

BESZÁMOLÓ  
 
 

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottsága által a 2013. évben végzett 

munkáról, ellenőrzésekről 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1)-

bekezdése rögzíti a pénzügyi bizottság pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatait. 
 
A Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az 

önkormányzati törvényből adódó kötelező, és önként vállalt ellenőrzési feladatait 2013. évben 
is végrehajtotta, és eljárt a Képviselő-testület által meghatározott, továbbá a Bizottság 
ellenőrzési programjában szereplő ügyekben. 
A Bizottság beszámolójában évről-évre ugyanazoknak a feladatoknak a végrehajtásáról 
tudunk beszámolni, mivel a Bizottság feladata minden évben ugyanaz. 

 
A bizottsági előkészítést és véleményezést igénylő előterjesztéseket a Bizottság mindig 

megtárgyalta, és javaslattal élt a Képviselő-testület döntéseinek meghozatalához. 
 
Az elmúlt évben végzett fontosabb bizottsági ellenőrzéseket az alábbiakban részletezem: 
 
A Bizottság: 
 

- részt vett a Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, majd ellenőrizte a testületi 
döntések végrehajtását,  

- vizsgálta az önkormányzat gazdálkodását, oly módon, hogy minden költségvetésről 
szóló rendeletmódosítás előtt vizsgálta annak szükségességét, illetve vizsgálta a 
féléves, háromnegyed éves és éves gazdálkodást is, 

- az önkormányzat költségvetési koncepciójának összeállításához vizsgálta, hogy a 
központi támogatások és a saját önkormányzati bevételek hogyan fogják biztosítani az 
önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartását, 

- javaslatokat fogalmazott meg a költségvetés készítéséhez, 

- javaslattal élt az önkormányzati költségvetés megalkotásához 
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A Bizottság javasolta: 
 

- az önkormányzati költségvetési koncepció és a költségvetés tervezetének 
készítésénél a normatívákból, és egyéb támogatásokból származó források 
minél pontosabb meghatározását; 

- a helyi adó bevételek, és az egyéb bevételek alakulásának vizsgálatát annak 
érdekében, hogy reálisan tervezhető legyen az, hogy - a központi támogatás 
kiegészítéseként - melyik intézmény, melyik szakfeladata részére, mekkora 
összegű önkormányzati támogatás szükséges; 

- az önként vállalt feladatok – bentlakásos intézményi ellátás - ellátásának 
folyamatosságához a feltételek meghatározását;  

- a lakásszerzési támogatás mértékének és, a szociális kölcsön rendszerének 
azonos szinten történő fenntartását; 

- a nem kötelező, de önként vállalt feladatként javasolható feladatok körének 
vizsgálatát azzal, hogy a nem kötelező feladatoknak többségükben 
önfinanszírozásúaknak kell lenniük; 

- azoknak a feladat-ellátásoknak a stabilizálását, amelyek bevételi többlettel 
rendelkeznek, és a kötelező feladatok finanszírozásához is hozzájárulnak; 

- a hatékony létszámgazdálkodás érvényesítését,  

- az önkormányzat lehetőségeihez mérten közmunkások foglalkoztatását; 

- a fejlesztések, beruházások, felújítások területén azoknak a projekteknek az 
előtérbe helyezését, amelyek munkahelyteremtéssel, vagy a munkahelyek 
megtartásával járnak együtt. A Bizottság véleménye alapján ezen a téren együtt 
kell működni a vállalkozásokkal, a vállalkozókkal; 

- a képviselői tiszteletdíj, a sport- és kulturális támogatás összegének azonos 
szinten történő tervezését; 

- annak a gazdasági szemléletnek az érvényesítését, amely szerint a 
bevételeknek arányosaknak kell lenniük a kiadásokkal, vagyis egyensúlynak 
kell megvalósulni; 

- a működéssel kapcsolatos pályázati lehetőségek figyelésével, pályázatok 
készítésével és benyújtásával a külső források bevonásának növelését; 

- az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek mezőgazdasági termelésbe 
történő bevonását, a bérleti jogviszonyban történő hasznosítás helyett.  

 
A Bizottság elemezte, hogy:  
 

- az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását az állami költségvetési normatíva 
milyen mértékben fedezi, és hogy milyen összegű saját bevételt terveznek az 
intézmények, továbbá, hogy az intézmények által kötelezően ellátandó feladatok 
finanszírozásához a Képviselő-testület képes-e a szükséges többlettámogatást 
biztosítani. 

 
A Bizottság vizsgálta, hogy vannak-e lehetőségek a saját bevételek növelésére. Ennek 

eredményeként javaslatot tett: 
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- a Fecskeház lakbérének és az önkormányzati tulajdonú lakások lakbérének szinten 
tartására, a kihasználtság maximalizálása érdekében,  

- a közterület-használati díjak, és a mázsahasználati díjak, továbbá a piaci helypénznek 
előző évek szintjén történő tartására. 

 
A Bizottság elemezte továbbá: 
 

- az önkormányzat féléves gazdálkodásáról készített beszámolót, valamint az 
önkormányzat háromnegyed éves gazdasági helyzetét. Mindkét elemzéskor felhívta a 
figyelmet a költségtakarékos gazdálkodásra. 

- a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat finanszírozási 
lehetőségeit, sajnos az önkormányzat forrás hiányában, ebben az évben nem vett részt, 

- a Polgármesteri Hivatalnál az adóbehajtási helyzet alakulását, és az adóbehajtásban 
végzett munka hatékonyságát. A Bizottság ezzel kapcsolatosan megállapította, hogy 
annak ellenére, hogy adóhátralék van, az adóigazgatásban végzett munka 
hatékonysága az adóhátralékok behajtása terén is számottevően javult a korábbi 
évekhez viszonyítottan.  

 
A Bizottság véleményezte:  
 

- a költségvetésről szóló rendeletet és módosításainak tervezeteit,  

- az önkormányzat éves zárszámadását. A Bizottság a zárszámadás véleményezése 
során megállapította, hogy az intézmények működése biztosított volt. Az intézmények 
mindent megtettek azért, hogy a tervezett saját működési bevételeik teljesüljenek, 

- a lakásvásárlás támogatására benyújtott kamatmentes kölcsön iránti kérelmet. 2013. 
évben a tervezett összeg majdnem teljes mértékű felhasználása megtörtént, 

- a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi gazdálkodásáról készített beszámolót; 
A Bizottság megállapította, hogy a Kft. gazdálkodása veszteséges volt, de a lakossági 
feladatokat a lehetőségeihez mérten jó színvonalon látta el. A Bizottság javasolta a 
Nonprofit Kft. vezetőségének, hogy a lakossági szolgáltatások körét a lehetőségekhez 
mérten növelje, és törekedjen az ebből származó bevételek maximalizálására. 

- a Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi egyszerűsített üzleti tervét. A 
Bizottság javasolta pontosításra visszaküldeni az üzleti tervet, majd a kiegészített és a 
Bizottság elé visszahozott üzleti tervről megállapította, hogy a kiegészített üzleti tervet 
az ügyvezető reálisan készítette el. 

- a pályázatok benyújtása előtt a benyújtás indokoltságát, finanszírozhatóságát.  
 
A Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte és véleményezte: 
  

- az operatív gazdálkodással (a gazdálkodás szabályozottsága, dokumentálása) 
összefüggő kérdéseket, az anyagi kihatású kötelezettségvállalásokat; 

- a különböző egyesületeknek, civil szervezetnek nyújtott támogatásokat; 

- az önkormányzati vagyongazdálkodást, a vagyonváltozás alakulását, és javaslattal élt a 
meglévő vagyon optimális hasznosítására, pl. a szolgálati lakások, és egyéb nem lakás 
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céljára szolgáló ingatlanok bevételeinek állománya tekintetében, feleslegessé vált 
tárgyi eszközök értékesítésében; 

- az Unicredit Bank Hungary Zrt-nél az önkormányzat kezességvállalásával a Csorvási 
Csatornaberuházó Víziközmű Társulat  által felvett hitel alakulását. 

 
A Bizottság ellenőrizte a normatív támogatások felhasználását, vizsgálta az önkormányzati 
hitelállomány alakulását, és az adósságkonszolidáció során érintett adósságelemeket. 
 
A Bizottság a fentieken túlmenően foglalkozott minden olyan kérdéssel, amely az ellenőrzési 
programjában ugyan nem szerepelt, de a vizsgálatára a Képviselő-testülettől eseti megbízást 
kapott. 

 
Mint a Bizottság elnöke, elmondhatom, hogy a Bizottság tavaly is eleget tett a sokrétű feladat-
ellátási kötelezettségének. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Bizottság 2013. évben végzett 

munkájáról és ellenőrzéseiről készült beszámolót vitassa meg és fogadja el. 
 
 
 
Csorvás, 2014. április 23. 
 
 
 
 

Dénes István  
a Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság  
                                        elnöke 

 
 


