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Szentes 
 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Az Állami Számvevőszék 2010. január 11. és 2010. május 14. közötti időszakban helyszíni 
vizsgálatot folytatott le Szentes Város Önkormányzatánál „a helyi adók rendszerében a 
hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzése” témakörben. 
 
A vizsgálat célja annak értékelése volt, hogy  

• a helyi adókról szóló törvény, az önkormányzati adóhatóság által beszedett 
egyéb adókkal összefüggő jogszabályok módosításai, az önkormányzati 
adóigazgatás szakmai felügyelete, irányítása, ellenőrzése elősegítette-e az 
önkormányzati adóbevételek növekedését; 

• a képviselő-testület a törvényben megállapított felső adómérték, a helyi 
sajátosságok, az önkormányzati gazdálkodás követelményei és az adóalanyok 
teherviselő-képességének figyelembevételével határozta-e meg a helyi adókat, 
bevezetésük időpontját és időtartamát, az adózás részletes szabályait; 

• az önkormányzati adóigazgatásban – adók kezelése, beszedése, hátralékok 
behajtása – a hatékonyság, eredményesség szempontjai érvényesültek-e. 

Az ellenőrzés – a 2006-2009 közötti évekre – célszerűségi, törvényességi szempontok, 
valamint a hatékonysági, eredményességi kritériumok alapján, teljesítmény-ellenőrzés 
módszerével történt. 
  
Az ellenőrzés végrehajtására az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 
2. § (3)-(4), valamint 21. § (3) bekezdésében foglaltak adtak jogszabályi alapot. 
 
Az ellenőrzés lényeges hibát, hiányosságot nem állapított meg, a számvevői jelentésben 
illetve a helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosításán túl a javasolt intézkedések a 
határozati javaslatban foglaltak szerint végrehajthatók. A teljes terjedelmű számvevői jelentés 
megtekinthető a Szentes Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájában. 
 
 
Tisztelt Képviselő – testület! 
 
Kérem szíveskedjenek a mellékelt számvevői jelentést megvitatni és meghozni döntésüket. 
 



……/2010.(VI.25) Kt 
 
Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati adóhatóságnál lezajlott számvevőszéki vizsgálatról 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzat Képviselő – testülete Az Állami Számvevőszék Csongrád 
Megyei Ellenőrzési Irodája által „a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az 
eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről Szentes Város Önkormányzatánál” témában 
lefolytatott vizsgálat számvevői jelentését megismerte, az abban foglalt megállapítások 
végrehajtására az alábbi határozatot hozza: 
 
1. A Képviselő – testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Ötv. 91. §. (6) 
bekezdése alapján az önkormányzat adópolitikai célkitűzéseinek rögzítéséről az 
Önkormányzat gazdasági programjában. 
 
Határidő  2010. december 31. 
Felelős:   Polgármester 
 
 
2. A Képviselő – testület felkéri a Jegyzőt, hogy intézkedjen az Art. 161. és 163. §-ában 
foglaltak szerint a végrehajtás költségeinek megállapításáról. 
 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős:   Jegyző 
 
 
3. A Képviselő – testület felkéri a jegyzőt biztosítsa, hogy a végrehajtási eljárások 
nyilvántartását az ONKADO programban a 13/1991. (v.21) PM. Rendelet 2.§. (2) bekezdés g) 
pontja szerint, a 3.§-ban foglaltak szerinti tartalommal is vezessék. 
 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős:   Jegyző 
 
 
E határozatról értesítést kap: 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzője és általa az Adóiroda 
3. Állami Számvevőszék Csongrád Megyei Ellenőrzési Iroda Szeged 
 
Szentes, 2010. június 25. 
 
 
       Szirbik Imre 
       polgármester 
 
 
 
 
 
 








































































































































