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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Állami Számvevőszék 2006-ban az önkormányzat gazdálkodási rendszerével 
kapcsolatosan átfogó vizsgálatot végzett. A V-1003-5/32/22/2006. számú 
(témaszám: 803) vizsgálati jelentésről előterjesztés keretében tájékoztattuk a 
képviselő-testületet a 2007. februári testületi ülésen, melynek során a feltárt 
hibák és hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv került elfogadásra. 
 
A 164-165/2007.(II. 20.) Kt. számú határozatok értelmében a Polgármesternek 
és a Jegyzőnek a 2007. decemberi képviselő-testületi ülésen kell számot adni az 
intézkedési tervben meghatározott feladatok teljesítéséről.  
Jelen előterjesztésben ennek teszünk eleget. 
 
 
A csatolt intézkedési terv pontjai szerinti az alábbiakban részletesen ismertetjük 
azok végrehajtását: 
 

I.1. A kisebbségi önkormányzatokkal 2007. január 15-én kötött 
együttműködési megállapodásokban rögzítésre került a koncepció-
véleményezési joggal kapcsolatos szabályozás. 
 
I.2.  A szennyvízcsatorna vagyon térítésmentes átadása képviselő-testület 
döntése alapján a 2004. október 8-án aláírt együttműködési megállapodásnak, 
valamint a helyi szabályozásnak megfelelően történik Budapest Főváros 
Önkormányzata részére.  
Az egyéb közművek tekintetében előzetes tárgyalásokat, egyeztetéseket az év 
során folytatott az önkormányzat, melyről a közmű vagyon rendezéséről 
külön előterjesztésben adott számot a 2007. november 27-i testületi ülésen. 
Az előterjesztésben meghatározottak szerint a vízi közművek, a 
kisfeszültségű villamos-energia és a közvilágítási hálózat átadások tárgyában 
a Fővárossal történő megállapodás megkötéséig a szolgáltatókkal (Fővárosi 
Vízművek Zrt., Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft,, Budapesti Elektromos 
Művek Zrt.) az ideiglenes üzemeltetésről külön megállapodások megkötésére 
kerül sor. 
 
I.3. Az önkormányzati lakások elidegenítéséből befolyt bevételből a Fővárosi 
Önkormányzatot megillető bevételrészből – figyelemmel a kerület pénzügyi 
helyzetére – 2007. november 30-án 50.000 eFt került átutalásra a 
Főpolgármesteri Hivatal számlájára. 
 
I.4. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. számú 
függelékét képezi a Nem kötelező önkormányzati feladatok listája. A 2007. 
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december 18-i testületi ülésre készített SZMSZ módosítási javaslat 
tartalmazza, valamennyi az SZMSZ-ben meghatározott függeléket is.  
 
I.5. A középületek akadálymentessé tétele érdekében a még hiányzó 
akadálymentesítéseket uniós források és egyéb (esélyegyenlőségi) pályázatok 
bevonásával tervezzük a 2008-as és az azt követő évekre. A tárggyal 
kapcsolatosan a 2007. november 27-i képviselő-testületi ülésre a feladatok 
megvalósulásáról részletes tájékoztató készült. 
 
I.6. A számvevőszéki vizsgálat végrehajtására vonatkozó intézkedési tervet 
2007. február 20-án tartott ülésén fogadta el a képviselő-testület. A 2007. évi 
költségvetési rendelet elfogadásáról a február 27-i ülésén döntött. Az I/6. 
pont végrehajtási ideje 2007. március 31., vagyis a testületi döntést követő 
időpontra lett olyan feladat meghatározva, amelynek a költségvetés 
elfogadását meg kellett volna előznie. Az önként vállalt működési feladatok 
költségvetési kihatásainak kidolgozása, értelemszerűen a 2008. évi 
költségvetés tervezésekor releváns, ennek érdekében a felmérések már 
megtörténtek, és átadásra kerültek. (A 2008. évi költségvetéshez az anyagot a 
bizottság (és valamennyi képviselő) részére átadtuk a 2007. novemberi 
testületi ülés anyagai között, a vizsgálat lefolytathatósága érdekében.) A 
Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság egy későbbi időpontban 
tárgyalja a témát részleteiben.  

 
II.1. A 2007. évi költségvetési, valamint a 2006. évi zárszámadási rendelet-
tervezetek előkészítésekor a számszaki táblák az államháztartásról szóló 
törvény és a kapcsolódó kormányrendelet előírásait teljes-körűen betartva 
készültek el. 
 
II.2. A zárszámadási rendelet-tervezet készítése során a pénzmaradvány 
megállapításánál figyelembe vettük azt a jogszabályi rendelkezést, miszerint 
a maradvány nem tartalmazhatja az előző évben képződött összegeket. 
 
II.3. A 2006. évi zárszámadás során külön táblázatban lettek bemutatva az 
európai uniós támogatással megvalósított programok, projektek bevételeinek 
és kiadásainak alakulása, szöveges indokolással együtt. 
 
II.4. A Polgármesteri Hivatal kockázatkezelési szabályzata elkészült, a 
Szervezeti és Működési Szabályzat függelékét képezi, 2007. április 1-től 
lépett hatályba. 
 
II.5. A gazdálkodás területén a FEUVE keretében megerősítésre kerültek az 
ellenőrzési pontok a jogszabályi előírások betartásának teljes-körű 
biztosításához.  
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II.6. A vagyonkezelési feladatok ellátásánál fokozott figyelmet fordítunk 
arra, hogy az önkormányzati vagyon ingyenes és kedvezményes átruházása 
során a vagyon rendeletben nevesített esetekben arra csak a képviselő-testület 
döntése alapján kerülhessen sor. 
 
II.7. Az önkormányzat költségvetési forrásaiból juttatott céljellegű pénzügyi 
támogatások felhasználásának és elszámolásának rendjét 2007. április 1-től 
Polgármesteri és Jegyzői közös utasítás szabályozza. 
 
II.8. A vizsgálat időpontjában még üres belső ellenőrzési álláshely 2007. 
április 1-én betöltésre került, de 2007. október 24-től újra üres, mivel az új 
belső ellenőr munkatárs kilépett. Az üres álláshelyre a pályázati kiírás 
folyamatban van. 
 
II.9. A 2008. évre vonatkozó ellenőrzési terv szöveges indokolásában az 
anyag készítői kitértek a gazdálkodási folyamatban definiált kockázati 
tényezőkre és minősítették a legkritikusabb és legnagyobb kockázatot mutató 
területeket. Az 1. számú melléklet felsorolásszerűen tartalmazza a 
folyamatgazdák, valamint az ellenőrzési tapasztalatok alapján feltárt 
kockázatokat. Az ellenőrzési tervet a képviselő-testület az októberi ülésén 
fogadta el. A kockázat elemzés kiterjesztését szorgalmazzuk a jövőben. 

 
II.10. A 2006. évről szóló költségvetési beszámoló keretében a jegyző 
számot adott a FEUVE, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről. 
 
II.11. A képviselő-testület 6/2007.(II.20.)Kt. rendeletével az Infrastruktúra 
Alap, ezen belül a Parkolási Alap, illetve a Környezetvédelmi Alap és ezen 
belül a Zöldfelület-fejlesztési Alap elnevezéseket módosította.  Ezen források 
megnevezésében szereplő „Alap” kifejezés helyébe „Keret” kifejezés került. 
 
II.12. Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerére vonatkozó katasztrófa 
elhárítási terv aláírásra és kiosztásra került. Az adatvédelmi szabályzat 
kiegészítésre került a felhasználói igények elbírálására jogosultakkal. 
 
II.13. A korábban pártszervezet által használt helyiség – a felbontott bérleti 
szerződés alapján – a Polgármesteri Hivatal részére visszaadásra került.  
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Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el.  
 
Budapest, 2007. november 28. 
 
 
 

  Tóth Mihály 
  polgármester 

 
 
 
 
Határozati javaslat: 
 
1./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Állami számvevőszék 2006. évi átfogó ellenőrzésével összefüggésben 
kiadott Intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: elfogadásra:  azonnal 
  végrehajtásra: azonnal 
 
Felelős: Tóth Mihály polgármester 
  dr. Szeles Gábor jegyző 
 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű szavazata 
szükséges. 
 
2./ Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja a 
felelősöket, hogy az intézkedési tervben meghatározott, folyamatosan 
végrehajtandó intézkedések megtételéről gondoskodjanak.  
 
Felelős:  Tóth Mihály polgármester 
  végrehajtásra: dr. Szeles Gábor jegyző 

 
Határidő: folyamatos 
 
A határozati javaslat elfogadásához a képviselők egyszerű többségű szavazata szükséges. 
 
 
 



Intdzkeddsi Terv 

Az ~ l l a m i  SzaimvevoszCk V-1003-5/32/22/2006. szaimon (tCmaszaim:803), Budapest 
Fovairos XXI. Keriilet Csepel ~nkormain~zata gazdailkodaisi rendszerknek 

2006. Cvi aitfog6 ellenorzCsCr01 sz616 jelentCsCben feltairt 
hibaik Cs hiainyossaigok megsziintetCsCre 

I. Polgarmesternek ajanlottakkal kapcsolatban: 

1. Az h r .  28. 9 (3), (6) bekezdkseiben eloirtak szerint biztositani kell a kisebbsCgi 
onkormhnyzatoknak a koltsCgvetCsi koncepcib-tervezethez kapcsol6d6 vClemCnyezCsi 
jogat, az am61 alkotott vClemCnyuket csatolni kell a koncepci6 eloterjesztCshez. A 
kisebbskgi onkormhnyzatokkal valb egyiittmiikodCsi megallapodasokban keriiljon 
rogzitCsre ennek szabalyozasa. 

Felelos: Horvath Gyula alpolghester 
dr. Szeles Gabor jegyzo 
Vkgrehajtasra: KisebbsCgi koordinator 

Halmos I s t v h C  agazatvezeto 
Hathrido: ThrgyCvi koltsCgvetCsi koncepci6-tervezet elkCszitCsCt kkiietoen, 

illetve folyamatos 

2. Az Otv. 79.9 (2) bekezdCse Cs a vizgazdalkodasr61 sz616 1995. Cvi LVII. torvCny 6. 5 
(3) bekezdCse CrvCnyesiilCsCnek CrdekCben intCzkedni kell a 2003-2005. tvekben 
ingyenesen atruhhzott vizi kozmiivek tekintetkben az onkormhnyzati tulajdonba va16 
visszakeriilCst lebonyolitashr61, a Fovhrosi ~nkormhn~zat ,  a Fovhrosi Csatom~asi  
Miivek Zrt. Cs a Fovkrosi Vizmiivek Zrt. bevonasaval. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
Szenteczky Jhnos CSEVAK Kft iigyvezeto igazgat6 
VCgrehajtasra: Halmos I s t v h C  agazatvezeto 

ZsilhnC Bara ~ v a  CSEVAK Kf3 osztalyvezeto 
Hatiirido: 2007. mhrcius 3 1 .  

3. Az Ltv. 63. (1) bekezdCsCben eloirtak CrvCnyesiilCsCnek CrdekCben az 
onkormhyzati lakasok elidegenitCsCbo1 s z h a z 6  bevktelbol az Ltv. 62. 9 (5) 
bekezdCse alapjh a Fovhrosi ~nkormhn~zatot megilleto bevetelrkszt a Fovhrosi 
KozgyiilCs szhmlajhra be kell fizetni. Gondoskodni kell az elmult Cvek sorhn 
keletkezett befizetCsi kotelezettsCgeknek - az onkormhyzat pCnziigyi helyzetCre 
tekintettel - a folyaniatos teljesitCsCro1. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
VCgrehajtasra: Halmos I s tvhC agazatvezeto 

Hathrido: 2007. Cvi koltsCgvetCs elokCszitCse, illetve folyamatos 



4. Az 0tv. 8. (2) bekezdkskben foglaltaknak megfeleloen, a kepviselo-testiilet 
Szervezeti 6s Miikodksi Szabalyzathban kell meghathrozni - a lakossag igknyei 
alapjhn, anyagi lehetoskgeitol Gggoen - a kotelezoen 6s onkCnt vallalt feladatok 
ellatashak mkrtkkkt 6s m6djht. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
SZMSZ elokkszito munkacsoport 

Hatsdo: 2007. februar 28. 

5. A kozkpiiletek akadalymentessk tktele Crdekeben, a Fot. 29. (6) bekezdkseben foglalt 
2005. januhr 1-i hatarido lejkathra tekintettel, a meg hihnyz6 akaddymentesitkseket a 
2007. evi kbltskgvetksben - a rendelkezesre a110 pdykati lehetosegek kihaszndasaval 
egyiitt - tervezni es legkesobb 2008. december 3 1-ig meg kell valositani. 

Felelos: Orosz Ferenc alpolghester 
dr. Szeles Gabor jegyzo 
VCgrehajtAsra: 0nalloan gazddkod6 intkzmknyek vezetoi 

Hat5rido: 2007. es 2008. kvi koltsCgvetksi elokeszitkse, illetve vkgrehajtasa 

6. A koltsCgvet6i egyens6lyi helyzet biztosithsa krdekeben ki kell dolgozni az onkent 
vallalt miikodesi feladatok koltsegvetksi kihaasat, azok miikodtetksknek, 
fenntarthshnak sziikskgesseget a 2007. evi koltskgvetCs tekintetkben. A thrggyal 
kapcsolatban eloterjesztkst kell kksziteni a Penziigyi, Ellenorzesi 6s Kozbeszerzesi 
Bizottsag bevonasaval. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
VCgrehajtAsra: Becsei Dknes agazatvezeto 

dr. Csertus Monika agazatvezeto 
Halmos Istvhnne agazatvezeto 
Lombos Antal agazatvezeto 

Hatfirido: 2007. mhrcius 3 1. 

11. Jegyzonek ajhnlottakkal kapcsolatban 

1. A koltsegvetksi 6s a zhrszhadhi  rendelet-tervezet keszitkse s o r b  az A t  81A. 3 (7) 
bekezdksCben, a 69.s (1) bekezdkseben, a 116. 5 10. pontjiiban, a 118. §-ban 6s az 
hr. 29. § (1) bekezdkskben meghathrozott elijirasokat krvknyre kell juttatni. 

Felelos: Halmos Istvhnnk agazatvezeto 
Hathrido: 2007. Cvi koltskgvetesi, valamint a 2006. kvi zhrszhadasi rendelet-tervezet 

elok6szitCsekor7 majd folyamatosan 



2. A zhrszamadasi rendelet-tervezet kCszitCse s o r h  a Vhr. 38. §. (I), (10) bekezdesei, az 
hr 65. 8 szerint keriiljon megallapitasra a pknzmaradvhy osszege. 

Felelos: Halmos IstvannC agazatvezeto 
Hathrido: 2006. evi zhrszhadhsi rendelet-tervezet elokeszit6sekor, majd folyamatosan 

3. A zarszamadasi rendelet-tervezet keszitese soran az hr. 29. 8 (1) bekezdkse k) 
pontjhak alapjhn elkiilonitetten be kell mutatni az europai uni6s thogathssal 
megvalositott programok, projektek bevkteleinek 6s kiadasainak alakulasat. 

Felelos: Halmos IstvannC agazatvezeto 
Hathrido: 2006. evi zhrszhadasi rendelet-tervezet elok6szitCsekor, majd folyamatosan 

4. Az hr 145lC. § (1)-(3) bekezdeseinek megfeleloen szabalyozni kell a PolgSlrmesteri 
Hivatal kockazatkezelesi rendjet. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
VegrehajthsCrt: Halmos IstvannC agazatvezeto 

Hathrido: 2007. febmir 28. 

5. A szhviteli bizonylatok kiallithshal, a kotelezettsegvallalas, szakmai teljesites 
igazolasa, Crvenyesites, utalvinyozas, ellenjegyzes tekintetkben teljeskoruen 
biztositani kell a S z h v .  tv. 6s az h r .  eloirasainak CrvCnyesiilCsCt a folyamatba 
epitett ellenorzCsi pontok s z h h a k  novelesevel, megerosit6sCvel. 

Felelos: tisztsCgviselok, agazatvezetok es irodavezetok 
Hathrido: azonnal, illetve folyamatos 

6. A vagyonkezelesi feladatok szabalyozasaval, ellenorzCsCve1 folyamatosan 6rvCnyt kell 
szerezni az onkormhyzati vagyon ingyenes 6s kedvezmknyes atruhizasa sorhn a 
vagyongazdalkodasi rendeletben nevesitett esetekben annals, hogy arra csak a 
Kepviselo-testiilet dontkse alapjhn keriiljon sor. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
Hathrido: Folyamatos 

7. Az k t .  13lA. § (2) bekezdCsCben foglaltak alapjhn gondoskodni kell a cCljellegii 
thogatasban rCszesiilok eseteben a tamogatas rendeltetesszerii felhasznalashnak 
ellenorzCsi rendjknek kialakithsAr61, mukodtet6serol. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
VCgrehajtasCrt: Halmos Istvanne agazatvezeto 

Hatihido: 2007. februar 28. 



8. A foglalkoztatott belso ellenorok s z h a t  a Ber. 4. 5 (6) bekezdeseben foglaltak szerint 
kell megallapitani, az iires belso ellenori allashely betoltesre azonnal intdzkedni kell. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
Hathrido: azonnal, illetve 2007. mhrcius 3 1. 

9. A Ber. 12. 5 b) pontja alapjhn kockazatelemzCssel kell az Cves ellenorzesi tervet a 
belso ellenorzCsi vezetonek alathmasztani. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
Vegrehajtasra: Simon Istvhn belso ellenorzCsi vezeto 

Hathrido: 2007-to1 folyamatos 

10. Az h t .  97. 5 (2) bekezdese alapjhn az Cves koltsCgvetCsi beszhold kerettben s z h o t  
kell adni a FEUVE, valamint a belso ellenorzCs miikodtetCsCro1. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
VCgrehajtasra: Halmos IstvAnnC agazatvezeto 

Simon Istvhn belso ellenorzesi vezeto 
Hathrido: 2006. Cvi koltsCgvetCsi beszhold, illetve folyamatos 

1 1. A koltsCgvetCsi rendelet-tervezet elokCszitCse s o r b  a jogszabalyi felhatalmazas nClkiil 
lCtrehozott onkormhnyzati alapok elnevezCsCt meg kell valtoztatni. Ezt megelozoen a 
kiilonbozo lCtrehozashr61 sz616 helyi onkormhnyzati rendeleteket is m6dositani kell. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
Vegrehajthsra: dr. Csertus Mdnika agazatvezeto 

Halmos I s t v h C  agazatvezeto 
Hatirido: 2007.februhr 28., illetve a 2007. evi koltsCgvetCsi rendelet-tervezet 

elokCszitCse 

12. El kell kCsziteni a Polgarmesteri Hivatal informatikai rendszerere vonatkozdan a 
katasztrdfa elhhrithsi tervet, valamint az adatvkdelmi szabalyzatot ki kell egCsziteni a 
felhasznaldi igCnyek elbiralhhra jogosultak kijelolCsCve1. 

Felelos: dr. Szeles Gabor jegyzo 
VCgrehajtasra: dr. Csertus Mdnika agazatvezeto 

Papp Gyulhne agazatvezeto 
Hathrido: 2006. januhr 3 1. 



13. Jogi uton haladkktalanul intkzkedni kell a felbontott bkrleti szerzodks alapjhn arr61, 
hogy a phrtszervezet az altala korabban hasznalt helyiskget a Polgarmesteri Hivatalnak 
visszaadj a. 

Felelos: dr, Szeles Gabor jegyzo 
Hatkido: 2006. december 3 1. 

Budapest, 2006. november 26. 
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