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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Állami Számvevőszék az önkormányzatok 2010-re kritikussá vált eladósodása miatt folya-
matos monitoring rendszert vezetett be. A monitoring rendszer lényege az önkormányzatok 
pénzügyi egyensúlyának figyelemmel kísérése, a kockázatok feltárása, a kialakuló trendek feltá-
rása. A pénzügyi monitoring rendszert az Ász első alkalommal Rétság város gazdálkodási ada-
tinak ellenőrzésénál alkalmazta a pilot ellenőrzési módszerrel. Az ellenőrzés e módja nem jelent 
helyszíni ellenőrzést, havi, éves adatszolgáltatásainkon keresztül vizsgálták gazdálkodásunkat.  
 
A részletes FV-0173-002/2017. iktatószámú jelentést a 2017. március 7-i soron kívüli testületi 
ülésen kiosztottuk, ismétlésétől eltekintek. A sajtó számára megfogalmazott összefoglaló lénye-
gét azonban ismertetem képviselő-társaimmal: 
 

„Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy az Önkormányzat által ellátott feladatok és felhal-
mozások finanszírozási struktúrája – 2014-2015-ben egyaránt – biztosította az Önkormányzat 
pénzügyi gazdálkodásának fenntarthatóságát. Az Önkormányzat kötelezettségei alapján a 
2014-hez hasonlóan, 2015-ben sem állt fenn eladósodás, így ilyen jellegű kockázat nem volt 
az önkormányzati gazdálkodás fenntarthatóságára, a törvényben előírt feladatok ellátására 
vonatkozóan. Az Önkormányzat vagyongazdálkodása során a vagyon értékének megőrzése, 
az eszközök pótlása biztosított volt. A többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
pénzügyi helyzete a 2015-ben nem jelentett kockázatot az Önkormányzat gazdálkodására. 
 
Az önkormányzatok pénzügyi monitoringja keretében végzett számvevőszéki ellenőrzés meg-
állapította, hogy az ÁSZ által meghatározott ellenőrzési (helyénvalósági) kritériumoknak 
Rétság Város Önkormányzata összességében megfelelt, mert a beazonosított kockázatforrá-
sok alapján pénzügyi gazdálkodása, adósságállománya és vagyongazdálkodása kockázatot 
nem mutatott. Ezért az Önkormányzat feladatellátása és változatlan formában történő gazdál-
kodása összességében nem jelzett kockázatot.” 

 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. március 09.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Állami Számvevőszék FV-
0173-002/2017. iktatószámú jelentéséről készített tájékoztatót. 
 
 A Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi, a jövőben is biztonságos költségvetési 
politikát kíván folytani.  
 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 


