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Kérdése:
1. Tudomása szerint a polgármester úr is tud arról a feljelentésről, ami az ő kezébe is eljutott.
Kérdése az, hogy polgármester úr vizsgáltatta-e az önkormányzat többségi tulajdonában lévő
Kft.-k gazdálkodásának szabályosságát? Az SZMSZ értelmében polgármester úrnak
tájékoztatást kell adnia arról, hogy külső vizsgálat folyik-e az önkormányzat ellen?
2. Megvizsgáltatja-e a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszerzési
gyakorlatát?
3. Honnan szerzik be az üzemagyagot, és ezek a cégek jogosultak-e üzemanyag
kiskereskedelemre?
Tisztelt Képviselő Úr!
Válaszok:
1. Békés Város Önkormányzata Képviselő testülete 2014. 11. 10-i ülésén tárgyalta az
Önkormányzat 2015-2019. évi stratégiai ellenőrzési tervét, valamint a 2015. évre
vonatkozó belső ellenőrzési tervét. Az előterjesztés határozati javaslatait az alábbi
kiegészítésekkel fogadta el:
a) A 360/2014. (XI.10.) határozat alapján a stratégiai ellenőrzési terv 1. melléklet 6.
pontja kiegészül a három árajánlatos pályázatok vizsgálatával.
b) A 361/2014. (XI.10.) határozat a stratégiai ellenőrzési tervet kiterjesztette az
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vizsgálatával.
c) A 362/2014. (XI. 10.) határozat változatlan formában elfogadta a 2015. évi belső
ellenőrzési tervet.
Az Önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezetekben (BKSZ Kft, Kézilabda Kft)
működik felügyelő bizottság. A felügyelő bizottságoknak a KFt-k ügyvezetésnek
munkájáról szóló jelentése az éves beszámolóval együtt kerül a Képviselő-testület elé
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jóváhagyásra. A BKSZ Kft gazdálkodását és beszámolóját ezen felül könyvvizsgáló is
ellenőrzi. A Kft-k ellenőrzése az említett ellenőrző szervek által tehát folyamatosan
biztosított. A 2015. évi. belső ellenőrzési terv a testület által a 361/2014. (XI.10.)
határozattal elfogadott terv, mely nem tartalmazta az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok belső ellenőrzését.
Tekintettel arra, hogy a stratégiai ellenőrzési program (361/2014. (XI.10.) határozat)
módosítása már tartalmazza az ilyen irányú vizsgálat beépítésére vonatkozó tulajdonosi
igényt, ennek megfelelően a 2016. évi belső ellenőrzési terv tárgyaláskor javasolni fogjuk
a kijelölt az önkormányzati tulajdonú Kft-k gazdálkodásának belső ellenőrzésének
vizsgálatát 2013-2015. évekre vonatkozóan.
2.

Soron kívüli célvizsgálatot megalapozott indokkal és céllal (pl. beszerzési gyakorlat,
üzemanyag kiskereskedelem) a Képviselő-testület elrendelhet bármelyik Kft-re
vonatkozóan, de a belső ellenőri többletkapacitás pénzügyi finanszírozásának
biztosításához forrást kell rendelnie.

3.

Az üzemanyag kiskereskedelemre és beszerzésekre irányuló külső ellenőrzésről (NAV)
nincs tudomásunk.

Kérem válaszaim elfogadását.

Békés, 2015. május 20.
Izsó Gábor
polgármester
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