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3.1. sz. napirendi pont  
ELŐTERJESZTÉS 

Társulási Tanács ülés  2011. november 3.  
 
 
Tárgy: Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2011. szeptember havi ellenőrzéséről a 
Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulásánál  
 
Tisztelt Társulási Tanács! 
 
A Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatósága 2011. szeptember hónapban helyszíni 
vizsgálat keretében ellenőrizte a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása által 
igénybevett normatívák elszámolási alapját képező adatok megalapozottságát és 
jogszerűségét.  
A helyszíni vizsgálat a Társulás 2007., 2008., 2009. és 2010. évi beszámolójában szereplő 
belső ellenőrzési feladatok támogatása, a 2009. és 2010. évi beszámolóban szereplő 
iskolabusszal/autóbusszal utaztatott gyermekek., tanulók alapján járó támogatás, 
valamint a 2010. évi beszámolóban szereplő a többcélú társulások mozgókönyvtári és 
egyes művelődési feladatainak támogatása jogcímek ellenőrzésére terjedt ki. 
A felülvizsgálat során az ellenőrzésről felvett 11588-5/2011. számú jegyzőkönyv szerint az 
ellenőrzést végzők az alábbiakat állapították meg: 
 
Az ellenőrzés megállapítása szerint a Társulás eljárása, gyakorlata megfelel a jogszabályi 
előírásoknak, az elszámolást megalapozó számítások és a támogatás felhasználásáról szóló 
dokumentációk alkalmasak voltak az ellenőrzés lefolytatására. 
 
 
1.)  2007. évben igénybevett hozzájárulások: 
a.) belső ellenőrzési feladatok támogatása: a Társulás által igényelt támogatás alapját 
képező mutató 271, az Igazgatóság által megállapított mutató 219, eltérés:  - 52. 
Az eltérés oka: a Társulás tévesen állapította meg a költségvetési szervek számát, mert 
figyelembe vette a kisebbségi önkormányzatokat is. 
A 2007. évi költségvetési törvény szerint  

A többcélú kistérségi társulás támogatása:              277.153.165 Ft 
Az Igazgatóság ellenőrzése szerint megállapított: 272.473.165 Ft  
                                                                         Eltérés:   - 4.680.000 Ft 

 
2.) 2008. évben igénybevett hozzájárulások: 
a.) belső ellenőrzési feladatok támogatása: a Társulás által igényelt támogatás alapját 
képező mutató 127, az Igazgatóság által megállapított mutató 136, eltérés:  + 9. 
Az eltérés oka: a Társulás tévesen állapította meg a költségvetési szervek számát 
Szepetnek, Zalakomár, Bak esetében.   
A 2008. évi költségvetési törvény szerint  

A többcélú kistérségi társulás támogatása:              242.329.120 Ft 
Az Igazgatóság ellenőrzése szerint megállapított: 243.139.120 Ft  
                                                                         Eltérés:   +   810.000 Ft 
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3.) 2009. évben igénybevett hozzájárulások: 
a.) belső ellenőrzési feladatok támogatása: a Társulás által igényelt támogatás alapját 
képező mutató 111, az Igazgatóság által megállapított mutató 114, eltérés:  + 3. 
Az eltérés oka: a Társulás tévesen állapította meg a költségvetési szervek számát 
Szepetnek önkormányzat esetében.   
b.) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók után járó támogatás: a Társulás által 
igényelt támogatás alapját képező mutató 134, az Igazgatóság által megállapított mutató 
138, eltérés: + 4. 
Az eltérés abból adódott, hogy a Társulás tévesen szerepeltette a Nagykanizsa-Miklósfa 
intézménybe járó 11 fő óvodást a beszámolójában, pedig a szolgáltatást igénybe vették. 

 
A 2009. évi költségvetési törvény szerint  

A többcélú kistérségi társulás támogatása:              235.853.320 Ft 
Az Igazgatóság ellenőrzése szerint megállapított: 236.406.220 Ft  
                                                                         Eltérés:   +   552.900 Ft 

 
4.) 2010. évben igénybevett hozzájárulások: 
a.) belső ellenőrzési feladatok támogatása: eltérést az ellenőrzés nem tapasztalt. 
b.) Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók után járó támogatás: eltérést nem állapított 
meg a vizsgálat. 
c.) Mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatok után járó támogatás: eltérést nem 
állapított meg a vizsgálat. 
 
A 2010. évi költségvetési törvény szerint  

A többcélú kistérségi társulás közokt. támogatása:   86.578.360 Ft 
Az Igazgatóság ellenőrzése szerint megállapított:    86.578.360 Ft  
                                                                         Eltérés:                     0 Ft 
A többcélú kist. társulás mozgókönyvt. támogatása:  21.600.000 Ft 
Az Igazgatóság ellenőrzése szerint megállapított:      21.600.000 Ft   
                                                                         Eltérés:                      0 Ft 

 
 

A többcélú kistérségi társulás belső ellen. támog:    11.769.000 Ft 
Az Igazgatóság ellenőrzése szerint megállapított:   11.769.000 Ft   
                                                                         Eltérés:                   0 Ft 

 
  
A helyszíni vizsgálattal megállapított jogcímek alapján a Társulást terhelő teljes fizetési 
kötelezettség még nem állapítható meg, mert az Igazgatóság a Társulás 2010. évi 
elszámolásához kapcsolódóan a helyszíni ellenőrzéssel nem érintett valamennyi jogcím 
támogatási alapjának felülvizsgálatát is elvégzi (közoktatás, pedagógiai szakszolgálat, 
szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapszolgáltatások). Ezt követően felhívást 
valamint önrevíziós adatlapot készít, amely együttesen tartalmazza a teljes felülvizsgálat 
és a helyszíni vizsgálat megállapításait. Ennek időpontja az ellenőrzést végzőktől kapott 
tájékoztatás szerint várhatóan 2012. január hónap.  
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A helyszíni vizsgálat alapján megállapított Társulást terhelő fizetési kötelezettség: 
1. pont szerint:   - 4.680.000 Ft 
2. pont szerint:   +   810.000 Ft 
3. pont szerint:   +   552.900 Ft 
4. pont szerint:                   0 Ft 
Összesen:      -     3.317.100 Ft 
 
A fenti összegen túl még a Társulásnak kamatfizetési kötelezettsége is keletkezik. 
 
A Társulás a végleges felülvizsgálat befejezését megelőzően is teljesíthet befizetést, 
amelyet a kamatszámításnál az Államkincstár figyelembe vesz. 
A Társulás számára a 2011. évi költségvetésében - a keletkezett megtakarítások 
következtében – rendelkezésre áll fedezet a visszafizetésre, amellyel a kamatteher 
nagyságát mérsékelni tudjuk. 
 
…./2011.(XI. 03.) számú NKTT határozat 
A Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a Magyar Államkincstár 
2011. évi ellenőrzésében, a felülvizsgálat során az ellenőrzésről felvett 11588-5/2011. 
számú jegyzőkönyv szerint megállapított 3.317.100 Ft visszafizetendő normatívát a 2011. 
évi dologi kiadások előirányzat átcsoportosításából teljesíti.  

 
Határidő: 2011. november 30.   
Felelős: Cseresnyés Péter elnök  
(Operatív felelős: Polai György Irodavezető) 
 

 
Nagykanizsa, 2011. október 25. 
 
 
 
                                                                       ……………………………….. 
       Cseresnyés Péter 

         Elnök  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


