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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 
Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) az önkormányzatok gazdálkodásának 
ellenőrzését a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (1) bekezdése, az 
ÁSZ-ról szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 2. § (3) bekezdése, valamint az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 120/A. § (1) bekezdése alapján 
végzi. 
 
Az ÁSZ 2011. évtől érvényes stratégiája új irányt szabott a helyi önkormányzatok 
ellenőrzésében is. E folyamat részeként – a 2010. évi államháztartási hiány alakulásának 
összetevőire figyelemmel – megkezdődött az önkormányzati alrendszer pénzügyi 
helyzetelemzése. 
Ennek keretében – ahogy arról a Tisztelt Közgyűlést a 2011. májusi ülésen már tájékoztattam 
– az Állami Számvevőszék a 2011. április 19-től május 31-ig terjedő időszakban a Nógrád 
Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének helyszíni ellenőrzését végezte. 
Az ellenőrzési jelentés első változatát – amely még nem volt publikálható – 2011. júniusában 
ismertük meg. Az abban foglaltakhoz észrevételeinket megküldtük az ÁSZ elnökének. Az 
elnök úrtól 2011. július végén kapott tájékoztatás szerint a megyei önkormányzatok pénzügyi 
helyzetének ellenőrzése része az ÁSZ egységes tematikájú ellenőrzésének. Az ősz során 
tervezték megjelentetni a közigazgatás középszintje pénzügyi helyzetének értékelését, és 
közzétenni az egyes önkormányzatokra vonatkozó ellenőrzési jelentéseket. 
Mindezekre a napokban került sor. Az ÁSZ elvégezte 19 megye gazdálkodásának 
ellenőrzését, így önkormányzatunkét is. Az összes jelentést 2011. december 21-én 11 órakor 
hozták nyilvánosságra. Ehhez kapcsolódva úttörő kezdeményezésként „elektronikus 
sajtótájékoztatást” tartottak ugyanezen nap 11 és 13 óra között. 
A jelentés az előterjesztéshez csatoltan megküldésre kerül, illetve az ÁSZ honlapján 
megtekinthető (www.asz.hu.) 
 
A végleges jelentés öt javaslatot tartalmaz: 

- a Közgyűlést rendszeresen tájékoztassam a pénzügyi helyzetről, azon belül a 
kötelezettségállomány alakulásáról, a feltételekben bekövetkező változásokról, az 
adósságot keletkeztető kötelezettségek teljesítési feltételeiről, 

- a feltételek további romlása esetén terjesszek a Közgyűlés elé cselekvési tervet a 
szükséges – üzemgazdasági számításokkal alátámasztott – újabb bevételnövelő, 
kiadáscsökkentő, beruházások és más kötelezettségek felülvizsgálatát, tartalékok 
képzését, méretgazdaságos intézményi struktúrát eredményező döntések 
meghozatala érdekében, a pénzügyi, működési egyensúly mielőbbi biztosítása és 
fenntarthatósága céljából,  

- gondoskodjak róla, hogy a jövőben az adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési döntéseket megalapozó előterjesztések 
tartalmazzák a kötelezettségvállalás várható kamat-, egyéb költség és tőkefizetési 
kötelezettségeit, legalább 3 évre kitekintően a várható kamat és 
árfolyamkockázatok bemutatását és kezelésének lehetőségeit, 

- gondoskodjak a pénzintézeti kötelezettségek finanszírozási lehetőségeinek 
számbavételéről, és arra források biztosításáról, 

- mutassam be a Közgyűlésnek az éves költségvetési előterjesztésekben az 
értékcsökkenési leírás összegét és ezzel arányban az elhasználódott eszközök 
pótlásának forrásigényét és lehetőségét. 
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A jelentésben megfogalmazott megállapításokból, következtetésekből és javaslatokból is 
kitűnik, hogy az ellenőrzést nagyon alapos, mindenre kiterjedő, a jogszabályi előírásokon 
belül is a legapróbb részletekre menően végezték a számvevők. Ugyanakkor már nem kezelte 
az időközben életbe lépő jogszabályi előírásokból eredő változásokat, így a megfogalmazott 
javaslatok egy része vagy „okafogyott”, vagy megvalósíthatatlan. 
 
A leírtak alapján kérem a közgyűlést a határozati javaslat elfogadására. 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

az Állami Számvevőszék által készített,  
a „ Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről” szóló 

jelentéshez kapcsolódó 
Intézkedési terv elfogadására 

 
1. A közgyűlés megtárgyalta az Állami Számvevőszék „Nógrád Megyei Önkormányzat 

pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről” szóló jelentését. Megállapítja, hogy az 
önkormányzat által 2007-2010. években megtett kiadáscsökkentő intézkedései a 
gazdálkodás átláthatóbbá tételét, a feladatellátás szakmai színvonalának, pénzügyi 
helyzetének javítását célozták. Ugyanakkor az önkormányzat a költségvetési bevételt 
csökkentő központi intézkedéseket nem tudta a helyi kiadáscsökkentő és bevételt 
növelő intézkedésekkel ellensúlyozni. 
A közgyűlés az Állami Számvevőszék által jelzett javaslatra készített – e határozat 
mellékletét képező – Intézkedési tervet elfogadja. Utasítja elnökét, hogy azt az ÁSZ 
részére küldje meg. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A közgyűlés utasítja elnökét és a megyei főjegyzőt, hogy az Intézkedési tervben 
foglalt feladat végrehajtásáról folyamatosan az éves költségvetési előterjesztés 
keretében, továbbá szükség szerint számoljanak be a közgyűlésnek. 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

     dr. Barta László megyei főjegyző 
 
 
Salgótarján, 2012. január 12. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
 
 



 
A …….../2012. (I. 19.) Kgy. határozat melléklete 

 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
 

 a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről készült 
jelentés megállapításaira 

 
 

A közgyűlés a munka színvonalának javítása érdekében utasítja elnökét, hogy évente a 
költségvetési előterjesztés keretében 

− tájékoztassa a Közgyűlést a pénzügyi helyzetről, azon belül a 
kötelezettségállomány alakulásáról, a feltételekben bekövetkező változásokról, 
az adósságot keletkeztető kötelezettségek teljesítési feltételeiről, 

− a feltételek további romlása esetén terjesszen a Közgyűlés elé cselekvési tervet 
a szükséges – üzemgazdasági számításokkal alátámasztott – újabb 
bevételnövelő, kiadáscsökkentő, beruházások és más kötelezettségek 
felülvizsgálatát, tartalékok képzését, méretgazdaságos intézményi struktúrát 
eredményező döntések meghozatala érdekében, a pénzügyi, működési 
egyensúly mielőbbi biztosítása és fenntarthatósága céljából, 

− gondoskodjon róla, hogy a jövőben az adósságot keletkeztető 
kötelezettségvállalásokról szóló közgyűlési döntéseket megalapozó 
előterjesztések tartalmazzák a kötelezettségvállalás várható kamat-, egyéb 
költség és tőkefizetési kötelezettségeit, legalább 3 évre kitekintően a várható 
kamat és árfolyamkockázatok bemutatását és kezelésének lehetőségeit, 

− gondoskodjon a pénzintézeti kötelezettségek finanszírozási lehetőségeinek 
számbavételéről, és arra források biztosításáról, 

− mutassa be a Közgyűlésnek az értékcsökkenési leírás összegét és ezzel 
arányban az elhasználódott eszközök pótlásának forrásigényét és lehetőségét 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 

 
 

Salgótarján, 2012. január 19. 
 
 
 
 

Becsó Zsolt dr. Barta László 
 








































































































































