3/2012. (I.26.) közgyűlési határozat
Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék 2011. évi ellenőrzési
jelentésében javasolt intézkedések ütemezésére a következő intézkedési tervet fogadja el:
1. a) A bérleti díjak (lakás- és nem lakáscélú helyiségek) és a térítési díjak felülvizsgálata
a Polgármesteri Hivatalban és az intézményeknél, követelések behajtása, egyéb sajátos
bevételek növelésének lehetőségei
Felelős: Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Iroda, Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Iroda a térítési díjak felülvizsgálatában
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Gazdasági Iroda Vagyoni Csoport, az EVAT Zrt., Egészségügyi, Szociális és
Családvédelmi Iroda és az EKVI a bérleti díjak felülvizsgálatában
Határidő: 2012. június 30.
Felelős: Gazdasági Iroda, Adóiroda, Jogi és Szervezési Iroda, Egészségügyi, Szociális
és Családvédelmi Iroda, EVAT Zrt, Intézmények és EKVI a követelések behajtásában
Határidő: 2012. szeptember 30.
Felelős: Adóiroda, Gazdasági Iroda az egyéb sajátos bevételek (helyi adók, illetékek,
átengedett központi adók, sajátos felhalmozási- és tőkebevételek, stb.) növelésének
vizsgálatában
Határidő: 2012. május 31.
b) Tervezett beruházások felülvizsgálata a 2012. évi költségvetés és a gördülő terv
összeállításával egyidejűleg történik
Felelős: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Gazdasági Iroda
Határidő: 2012. február 28.
c) Az önként vállalt feladatok és a gazdasági program felülvizsgálata az új
feladatstruktúra ismeretében
Felelős: Szakirodák és Gazdasági Iroda
Határidő: 2012. december 31.
d) A fenti intézkedések évenkénti felülvizsgálata
Felelős: Gazdasági Iroda
Határidő: a zárszámadások közgyűlési benyújtásával egy időben, először 2014-ben
2. a) Féléves és éves beszámoló készítésével egyidejűleg három évre vonatkozóan a
kötelezettségek és a források számszerűsített bemutatása
2012. január 26.
40. oldal
Felelős: Gazdasági Iroda

Határidő: a féléves és éves beszámolók közgyűlési anyagának elkészítésével
egyidejűleg
b) Folyamatban lévő és tervezett beruházások önerő szükségletének, külső és belső
források rendelkezésre állásának vizsgálata
Felelős: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Gazdasági Iroda
Határidő: közbeszerzések indítása előtt
3. Félévenkénti tájékoztató a jövőben várható kockázatokról és a mérlegen kívüli
tételekről
Felelős: Gazdasági Iroda
Határidő: a féléves és éves beszámolók közgyűlési anyagának elkészítésével
egyidejűleg
4. Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról szóló előterjesztések tartalmának
bővítése (visszafizetés forrásainak bemutatása, kamat- és árfolyamkockázatok
vizsgálata)
Felelős: Gazdasági Iroda
Határidő: előterjesztések készítése
5. Minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságok kötelezettségeinek vizsgálata a
városi költségvetés egyensúlyára gyakorolt hatása vonatkozásában
Felelős: Gazdasági Iroda Vagyoni Csoport
Határidő: az üzleti tervekről szóló beszámolók előterjesztésekor

