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Tisztelt Képviselőtestület!  

 

Balatonakarattya Község Képviselő-testülete áttekintette a Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala 

által a zárszámadás elkészítéséhez átadott adatokat és kimutatásokat.  

A Képviselő-testület a Pénzügyi- és Jogi Bizottsággal egyetértésben azt állapította meg, hogy a 

Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatala által átadott kimutatások – amelyek a zárszámadás alapját 

képezhetik – nyilvánvalóan hibásak, a kimutatások számos olyan téves adatot rögzítenek, amelyek 

Balatonakarattya számára nem elfogadhatóak.  

Balatonakarattya Község Önkormányzatának megalakulását követően 2014. október hónapban szakmai 

megbeszéléseket folytattunk a 2014.évi költségvetés önkormányzatunkat érintő elszámolásának 

lehetőségiről. A jóváhagyott költségvetés megbontását már akkor kértük, egy korábban a Balatonkenese 

Város Önkormányzata által átadott lakosságszám arányában megbontott kiadás és bevétel tervezett 

számadatok alapján.  

Tekintettel arra, hogy a költségvetés végeleges elszámolása csak már jóváhagyott, elfogadott tényadatok 

alapján végezhető, megállapodtunk abban, hogy a két önkormányzat 2015. 04. 15-ig készíti el a 

zárszámadást.  

2015.02.24-én önkormányzatunk a mellékelt levélben közölte a felülvizsgálat javasolt munkatervét és a 

megbízott szakértők nevét a konkrét munkavégzés érdekében. (1 sz. melléklet). Válasz nem érkezett és a 

kért adatokat sem kaptuk meg, ezért 2015. 04. 16-án újabb levélben fordultunk Balatonkenese Város 

Polgármesteréhez, kérve sürgős intézkedését. Ezen kérésünkre megküldésre került a 2014.évi 

költségvetés IV.negyedévének Balatonakarattyára vonatkozó főkönyvi kivonata és beszámolója. Ezen 

dokumentumokat átvizsgálva több hiányosságot állapítottunk meg, illetve kértünk több pontosítást és 

hiánypótlást. Ez a vizsgálat az 1-3. negyedév adatai nélkül nem tette lehetővé a teljes körű elszámolását 

megvalósítását.  

Önkormányzatunk a költségvetési tevékenységét 2014.10.13-tól kezdődően végezte. A tevékenység 

megindításához szükséges nyitó adatokat Balatonkenesének kellet volna szolgáltatni. Balatonkenese 

Város Önkormányzatának költségvetése először 2014. április 8-án került át egy jegyzői levél kíséretében 

Balatonakarattyai Részönkormányzat részére. Ez a dokumentum egy javaslatot tartalmazott a bevételek 

és kiadások önkormányzatok közötti megosztására költségvetési intézményenként. Az új önkormányzat 

megalakulásakor, ezen javaslatot vettük alapul a két önkormányzat közötti későbbi elszámolás 

elkészítéséhez. A kötelező feladatok ellátásához azonnali pénzeszköz átadásra lett szükség a 2 

önkormányzat között, ezért 2014. decemberében megállapodást kötött a 2 önkormányzat, amelynek 

keretében a 2014. évi költségvetés végelszámolásának részeként 40.000.000 Ft-ot adott át 

Balatonkenese önkormányzatunknak. A pénzügyi tevékenység ezen összeg felhasználásával került. A 

csonka éves beszámolóját a vonatkozó előírások és szabályok szerint Balatonkenese készítette el, annak 

felülvizsgálatát elvégeztük és a hiányos és részben helytelen adatok való tekintettel elfogadását az éves 

adatok teljes körű ismerete nélkül elfogadásra nem javasoltuk.  

A Pénzügyi- és Jogi Bizottság a nyilvánvalóan téves kimutatások alapján nem javasolta a zárszámadás 

elfogadását, ugyanakkor Balatonakarattya Község polgármestere a 2015. június 4. napján, a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal Törvényességi Főosztályán sorra került egyeztetésen azt a tájékoztatást kapta, 

hogy amennyiben Balatonakarattya a zárszámadást nem fogadja el, úgy Balatonakarattya Község 

normatív támogatást nem kaphat. A Képviselő-testület mérlegelve a kialakult kényszerhelyzetet, 

nevezetesen, hogy a zárszámadás hiányában Balatonakarattya Község normatív támogatást nem kap, 

úgy határozott, hogy a zárszámadást elfogadja, azonban azt haladéktalanul módosítja, amint 

Balatonkenese Város Polgármesteri Hivatalától a valóságon alapuló tényszámokat és kimutatásokat a 

két község közötti valós megosztás szerint kézhez veszi. Balatonakarattya Község Képviselő-testülete 

kifejezetten kijelenti, hogy az elfogadott zárszámadás a Balatonakarattya Község és Balatonkenese 

Város közötti elszámolás alapját nem képezheti, etekintetben jogfenntartással él és megbízza a 

Pénzügyi- és Jogi Bizottság tagját, Bánki Attilát, hogy a hibátlan zárszámadás elkészítéséhez szükséges 

adatok és helyes kimutatások átadása érdekében egyeztessen Balatonkenese Város Polgármesteri 

Hivatalával.  

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására. 

 

     Matolcsy Gyöngyi 

 polgármester 


