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Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék 2009. év első neg
Kapuvár Város Önkormányzata tulajdoná
tevékenységének vizsgálata volt 2005. jan
vonatkozóan.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hog
 zöldterületekkel való gazdálkod

felhasználása eredményesen sz
klímaváltozás negatív hatásainak

 az önkormányzat a közszolgáltat
és azok végrehajtásában eredm
szempontokat;

 az önkormányzatnál a zöldterüle
fordított pénzeszközök felhaszn
megvalósítását, valamint a ját
megfelelését.

Az ellenőrzés összegző megállapításai:
Az önkormányzat a zöldterülettel kapcsola
célként megfogalmazta, továbbá a
szabályozásáról önkormányzati rendeletet a
kapcsolatos helyi szabályokat. Az önkorm
kapcsolatos feladatot nem tartalmazta.
Az önkormányzat 2001. évben határozattal f
hatályos jogszabályok előírásainak megfele
során gondoskodott annak aktualizálásáró
önkormányzat a lakosságot az SZMSZ-
önkormányzat a környezetvédelem h
Környezetvédelmi Alapot hozott létre, melyn
használhatók fel. A rendelet előírja, hogy m
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által végzett ellenőrzés tapasztalatairól

yedévében ellenőrzést végzett, melynek tárgya a
ban lévő zöldterületek fejlesztési és fenntartási
uár 1. -2008. december 31. közötti időszakra

y az Önkormányzat:
ása, a feladatellátásra fordított pénzeszközök
olgálta-e az emberi életminőség javítását, a
mérséklését;

ási feladatok meghatározásában, szabályozásában
ényesen érvényesítette-e a környezetvédelmi

tek létesítésére, fenntartására és üzemeltetésére
álása hatékonyan biztosította-e a kitűzött célok
szótéri eszközök EU követelményeknek való

tos feladatait gazdasági programjában általános
zöldterületek használatának és védelmének
lkotott, mely részletesen tartalmazza a területtel
ányzat SZMSZ-e a zöldterület gazdálkodással

ogadta el környezetvédelmi programját, mely a
lően készült el, és a kétévenkénti felülvizsgálat
l. A programról és annak változásairól az
ében meghatározott módon tájékoztatta. Az
elyi szabályozásáról alkotott rendeletében
ek bevételei kizárólag környezetvédelmi célokra
ilyen bevételeket kell az alap javára befizetni,
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azonban a vizsgált időszakban a bevételek közé nem kerültek be a rendelet által előírt
szabálysértési és környezetvédelmi bírságok összegei.
Az önkormányzat 2006. évben rendeletet alkotott a fák kivágásáról, telepítéséről
fenntartásának védelméről és pótlásukról, továbbá a fák védetté nyilvánítását is rendeletben
szabályozta. A védett fákról szóló szabályozás a település rendezési tervében is szerepel. A
rendeletek szankciókat tartalmaznak az engedély nélküli fakivágással kapcsolatban.
Az önkormányzat az ingatlanvagyonával kapcsolatos számbavételi és nyilvántartási
kötelezettségének az ingatlanvagyon kataszter vezetésével tett eleget. Az ingatlanvagyon
kataszter nyilvántartást az önkormányzatnál naprakészen vezették. Az ingatlanvagyon
katasztert az ellenőrzés megállapításai alapján felül kell vizsgálni abban a tekintetben, hogy a
nyilvántartásban szereplő közparkok közül 23 közparkot méretei alapján közkertté kell
átminősíteni, három közparkként nyilvántartott terület forgalomképesség szerinti besorolása
pedig nem volt megfelelő.
Az önkormányzat vagyonáról vezetett számviteli és kataszteri nyilvántartások egyezőek
voltak.
Az önkormányzat zöldterületeinek fenntartását, gondozását a vizsgált időszakban külső
vállalkozóval végeztette el. Ez a feladatellátási forma 2005.-2008. években biztosította a
feladatok terv szerinti végrehajtását. Az önkormányzat 2005-2008. években a zöldterületek
fenntartási kiadásainak fedezetét költségvetési előirányzatai között biztosította, melyek
tervezése megalapozott volt.

Az önkormányzat parkfenntartási és közterület gondozási tevékenységének hatékonyabbá
tétele és fejlesztése érdekében pályázatok benyújtásáról határozott 2008. évben. A pályázatok
a települési alközpontok környezetrendezését, valamint a játszótéri eszközök beszerzését
célozták meg. 2008. évben az önkormányzat a játszótéri eszközök beszerzésére benyújtott
pályázatot elnyerte, és játszótéri eszközeit 5492 eFt összeggel fejlesztette, melyből a
támogatás összege 3703 eFt volt. A beruházást a Magyar Államkincstár ellenőrizte,
hiányosságot nem állapítottak meg. A játszótéri eszközök esetében hiányosságként merült fel,
hogy 2008. évben a 109 db játszótéri eszköz közül 15 db rendelkezett a 78/2003.(XI.27.)
GKM rendelet által előírt minőségi tanúsítvánnyal.

Az önkormányzat zöldterület fenntartási gyakorlata a vizsgálat alapján összességében
hatékony volt.

Az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokra az intézkedési tervet elkészítettük,
kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy azt megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Kapuvár, 2009. április 15.

Hámori György
polgármester

Az előterjesztést készítette: Borsodi Tamás címzetes főjegyző
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Intézkedési terv
a Kapuvár Város Önkormányzata zöldterület fejlesztésének és fenntartásának 2009. évi

ellenőrzéséről készült számvevői jelentésre

A munka színvonalának javítását biztosító intézkedések:

1. Képviselő-testület elé kell terjeszteni a számvevői jelentésben foglaltakat, a feltárt hiányosságok
megszüntetése érdekében a határidők és felelősök megjelölésével készített intézkedési tervet. A
intézkedési tervet az elfogadását követő 30 napon belül meg kell küldeni az ÁSZ Győr-Moson-
Sopron Megyei Ellenőrzési Irodája részére.

Felelős: polgármester
Határidő: az előterjesztés szerint

2. Biztosítani kell a zöldterületek ingatlanvagyon kataszterben történő aktualizálását, gondoskodni
kell annak felülvizsgálatáról.
Felelős: címzetes főjegyző

gazdasági irodavezető
Határidő: 2009. június 30.

3. A környezetvédelmi alap bevételeinek pontos elszámolása érdekében összevont nyilvántartást kell
készíteni a helyi rendeletek alapján kiszabott, környezetvédelmi és természetvédelmi bírságok
összegéről.

Felelős: címzetes főjegyző
humán irodavezető

Határidő: 2009. június 30.

A jogszabályi előírások maradéktalan betartását biztosító intézkedések:

1. A intézkedést kell hozni a megfelelőségi tanúsítvánnyal nem rendelkező játszótéri eszközök
esetében a 78/2003.(XI.27.) GKM rendelet 7. §.-ában előírtak maradéktalan teljesítése érdekében.

Felelős: polgármester
gazdasági irodavezető

Határidő: a 2009. szeptember 30. és folyamatos

2. Az önkormányzat SZMSZ-ét és vagyongazdálkodási rendeletét ki kell egészíteni az Ötv. 79.§.(2)
bekezdésében és az Áht. 108.§.-ában foglaltak figyelembevételével a zöldterületi vagyon
kezelésére, használatára, üzemeltetésére vonatkozó előírásokkal.

Felelős: címzetes főjegyző
humán irodavezető

Határidő: 2009. szeptember 30.

3. Az ingatlan vagyon kataszteri nyilvántartásban a forgalomképesség szerinti besorolásokat a
vizsgálat által meghatározott zöldterületi ingatlanok esetében a vagyongazdálkodási rendeletben
foglaltaknak megfelelően módosítani kell.



Felelős: címzetes főjegyző
gazdasági irodavezető

Határidő: 2009. június 30.

4. Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartásban a közparkok besorolását felül kell vizsgálni, és a
147/1992.(XI.6.) Kormányrendelet 4. számú mellékletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően
- méretük alapján - a közkertté minősítésről gondoskodni kell.
Felelős: címzetes főjegyző

gazdasági irodavezető
Határidő: 2009. június 30.

5. Intézkedni kell az önkormányzat 36/2004.(VI.29.) számú rendeletének III. fejezetében foglalt, a
környezetvédelmi alap létrehozásáról és kezeléséről szóló szabályok betartásáról.
Felelős: címzetes főjegyző

gazdasági irodavezető
Határidő: 2007. szeptember 30.

Kapuvár, 2008. április 15.

Hámori György Borsodi Tamás

polgármester címzetes főjegyző


