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Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület pénzügyi tájékoztatásának felülvizsgálatára

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2004. január 29. napján tartott ülésén – képviselői indítványra – a
12/2004. (I. 29.) Kt.h. számú határozatával döntött arról, hogy minden munkaterv szerinti
rendes ülésére, napirend előtti tárgyalásra, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről tájékoztató
készüljön.
A Képviselő-testület döntését – a jegyzőkönyv tanúsága szerint – az indokolta, hogy az
önkormányzat 2004. évi 437.732 e/Ft-os költségvetését 70.535 e/Ft összegű forráshiány
terhelte, amely a költségvetés 16.11 %-át tette ki. Ebben a helyzetben a Képviselő-testület
minden hónapban tájékozódni kívánt az önkormányzat likviditási helyzetéről.
A fenti döntésnek eleget téve, a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató az azóta eltelt
időszakban – többször módosított tartalommal – de minden rendes ülésre előterjesztésre
került.
A tájékoztató bevételi és kiadási előirányzatok nélkül, csupán a pénzforgalom bemutatására
korlátozódott, és korlátozódik ma is, ezért megítélésünk szerint, a Képviselő-testület tagjai
nem kapnak átlátható és pontos tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy az adott kifizetés milyen
hatással van a költségvetési előirányzatra, időarányos-e, alatta van-e az időarányos
teljesítésnek, esetleg meghaladta-e azt.
Fentiekre tekintettel javasoljuk, hogy a pénzügyi helyzetről szóló havonkénti tájékoztató
helyett a Képviselő-testület elé egy olyan pénzügyi tájékoztatót terjesszen a polgármester,
mely az önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozóan
teljes körűen ismertetést nyújt a bevételi és kiadási előirányzatokról, azok teljesítéséről,
százalékos arányáról.
A költségvetés tervezésére, a Magyar Államkincstár felé történő pénzügyi információs
rendszer előírásaira figyelemmel javasoljuk, hogy a jövőben a pénzügyi tájékoztatók az I.
félévet követő munkaterv szerinti első rendes ülésen, illetve a háromnegyed évet követő
munkaterv szerinti első rendes ülésen kerüljenek megtárgyalásra. A tájékoztatókban kapott
teljes körű információ birtokában a Képviselő-testület át tudja tekinteni az előirányzatok
teljesítését, - amennyiben szükséges - meg tudja tenni az időarányos teljesítéstől való eltérés
megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket. Megítélésünk szerint a javasolt
tájékoztatóval a Képviselő-testület átláthatóbban figyelemmel tudná kísérni a gazdálkodás
folyamatát, az előirányzatok teljesítésének alakulását, és még időben meg tudná tenni az
esetlegesen szükséges intézkedéseket az önkormányzat pénzügyi helyzetének helyreállítása,
stabilitása érdekében.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslatok
1. Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a 12/2004.
(I. 29.) Kt.h. számú határozatát.
Határozathozatal: egyszerű többség
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Csanádpalota Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
költségvetésének alakulásáról minden év I. félévét és III. negyedévét követő munkaterv
szerinti rendes ülésére kér tájékoztatást a bevételi és kiadási előirányzatokról, azok
teljesítéséről az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervekre
vonatkozóan, a pénzügyi helyzet számszaki és százalékos formában történő
bemutatásával és az időarányostól történő eltérés rövid, szöveges indokolásával.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pénzügyi
tájékoztatók határidőben történő előterjesztéséről.
Határozathozatal: egyszerű többség
Határidő: - minden év I. félévét követő első munkaterv szerinti ülés
- minden év III. negyedévét követő első munkaterv szerinti ülés
Felelős: polgármester
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