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ÖSSZEGZÉS 

Az Országos Szlovák Önkormányzat az intézkedési tervben foglalt feladatok egy részét vég-

rehajtotta, amelynek következtében a működési és a gazdálkodási folyamatok szabályozott-

sága javult, azonban a vagyon védelme érdekében további intézkedések szükségesek. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel össz-
hangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiá-
nyosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából elkészített intézkedési terveikben foglaltakat. A rendszeres 
utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtáshoz, ezáltal a közpénzügyek rende-
zettségének javulásához. 

 Főbb megállapítások, következtetések 
  

Az Országos Szlovák Önkormányzat az intézkedési tervében meghatározott 26 feladatból határidőre tizenegyet haj-
tott végre, négy feladat végrehajtására határidőn túl került sor, öt intézkedési tervhez kapcsolódó feladat pedig nem 
került megvalósításra. Öt feladatot részben hajtott végre az Önkormányzat, egy feladat végrehajtása okafogyottá 
vált. A Hivatalvezető az ÁSZ javaslatai alapján készített intézkedési terv végrehajtásáról nyilvántartást vezetett. 

Az Önkormányzatnál javult a működési és a gazdálkodási folyamatok szabályozottsága, azonban a pénzügyi és a 
belső kontrollrendszer szerinti elszámoltathatóság továbbra is kockázatokat hordoz. 

A szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás biztosítása érdekében az Országos Szlovák Ön-
kormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozottsága és annak működése területén további intézke-
dések szükségesek. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számve-

vőszéki jelentésben1 foglalt intézkedést igénylő megálla-

pításokkal összhangban készített intézkedési tervben 

meghatározott feladatokat az Országos Szlovák Önkor-

mányzat végrehajtotta-e. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Országos Szlovák Önkormányzat 
 

Az Országos Szlovák Önkormányzat 1995. április 12-én alakult. 
Az Önkormányzat2 gazdálkodási feladatait a Hivatal3 látta el. Az 
ellenőrzött időszakban az Önkormányzat elnökének és a Hiva-
tal vezetőjének személyében nem történt változás. 

Az ÁSZ 2015. évben ellenőrizte az Önkormányzat gazdálko-
dását, a belső kontrollrendszer kialakítását és működését, az 
államháztartásból nyújtott támogatást, illetve az államháztar-
tásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon fel-
használását a 2010. január 1. és 2014. június 30. közötti idő-
szak tekintetében. 

Az erről szóló 15159. számú jelentését az ÁSZ 2015. szeptember 10-én 
tette közzé. A számvevőszéki jelentésben feltárt szabálytalanságok, műkö-
désbeli hiányosságok kiküszöbölése érdekében az Önkormányzat intézke-
dési tervet készített. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

Az ÁSZ tv.4 33. § (1) bekezdése értelmében a számvevőszéki jelentések in-
tézkedést igénylő megállapításaihoz kapcsolódóan az ellenőrzött szervezet 
vezetője intézkedési tervet köteles összeállítani, és az ÁSZ részére megkül-
deni.  

Az ÁSZ által befogadott intézkedési tervben foglaltak megvalósítását – 
az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdésében foglaltak alapján – az ÁSZ utóellenőrzés 
keretében ellenőrizheti. Az utóellenőrzések keretében – az intézkedések 
értékelése során – az Állami Számvevőszék figyelembe veszi az ellenőrzött 
szervezetek működési feltételeiben, valamint a jogszabályi előírásokban 
bekövetkezett változásokat. 

Az utóellenőrzés során az ÁSZ értékeli, hogy az érintett számvevőszéki 
jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal 
összhangban, az ellenőrzött szervezet által készített intézkedési tervben 
meghatározott feladatokat a feladatra kijelöltek végrehajtották-e. 

Az intézkedések végrehajtásával az adott terület szabályszerű műkö-
dése vonatkozásában a kockázatok csökkenhetnek, azonban hosszabb tá-
von az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásával önmagában nem 
szűnnek meg, csak akkor, ha beépülnek az ellenőrzött szervezet működé-
sébe, azokat folyamatosan karban tartják, figyelembe véve, illetve kezelve 
a változásokat. Emellett az intézkedések végrehajtásáig újabb kockázatok 
merülhetnek fel a szabályszerű működés vonatkozásában, amelyek keze-
lése szintén kiemelten fontos az ellenőrzött szervezet számára. 

Az ellenőrzött szervezet vezetője által készített intézkedési tervben fog-
lalt feladatok hiányos, illetve késedelmes végrehajtása, vagy annak elma-
radása a szabályszerűség és a felelős vezetői magatartás vonatkozásában 
kockázatot hordoz, ami azt mutatja, hogy az ellenőrzések során feltárt hi-
bák, hiányosságok és szabálytalanságok kezelése nem kapott kellő hang-
súlyt. Az utóellenőrzés során is fennálló szabálytalanságok esetén a köz-
pénz, közvagyon veszélyeztetettségi kockázat valószínűsített hatásának ér-
tékelése további intézkedéseket vonhat maga után. 

Az ellenőrzött szervezet szintjén az utóellenőrzés feltárja, hogy a szer-
vezet az intézkedések végrehajtásával hasznosította-e a korábbi ellenőr-
zési jelentésben a hiányosságok megszüntetése, illetve a kockázatok keze-
lése érdekében megfogalmazott javaslatokat, illetve az intézkedések vég-
rehajtása elmaradásának következtében továbbra is fennálló szabálytalan-
ság esetén értékeli a közpénzek, közvagyon veszélyeztetettségét. 

Az ÁSZ szintjén az utóellenőrzés visszacsatolást ad az ellenőrzési jelen-
tések hasznosulásáról, az intézkedések elmaradásának, vagy részleges 
megvalósulásának a közpénzek, közvagyon veszélyeztetettségére gyako-
rolt valószínűsített hatásának értékelése, további intézkedéseket vonhat 
maga után. 

 



 

9 

 

A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖRE 

 

 — Az Önkormányzat az intézkedési tervben foglaltakat az előírt 

határidőben végrehajtotta-e?   

 



 

10 

 

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés 

 Az ellenőrzött időszak 
  

Az utóellenőrzés alapját képező ÁSZ jelentés közzétételének napjától 
(2015. szeptember 10.) az ellenőrzésről szóló kiértesítő levél keltének nap-
jáig (2018. április 16.) tartó időszak. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

A számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal 
és javaslatokkal összhangban az Önkormányzat által készített intézkedési 
tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése. 

Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az 
ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a 
program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásá-
hoz szükséges volt. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Országos Szlovák Önkormányzat, Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ellenőrzés jogszabályi alapját az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdése, illetve a 33. 
§ (1)-(2) és (6) bekezdéseinek előírásai képezték. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ÁSZ az ellenőrzést az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az 
ellenőrzés szakmai szabályai, a jelen ellenőrzésre irányadó ÁSZ módszerta-
nok, az ellenőrzési programban foglalt értékelési szempontok szerint vé-
geztük. 

Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az Önkormányzattal történő kapcsolat-
tartást az ÁSZ SZMSZ5-ének vonatkozó előírásai alapján biztosította. 



Az ellenőrzés hatóköre és módszerei 
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Az utóellenőrzés megállapításait az ÁSZ rendelkezésére álló dokumen-
tumok, valamint az ÁSZ adatbekérése szerint, az ellenőrzött szervezetek 
által rendelkezésre bocsátott dokumentumok, adatok alapozták meg. 

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok 
megszerzése az ellenőrzött szervezetek által rendelkezésre bocsátott do-
kumentumokra, adatokra alapozva megfigyelés, valamint elemző eljárás 
alkalmazásával történt. Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adat-
források közé tartoztak egyrészt az ellenőrzési program részletes szem-
pontjainál felsorolt adatforrások, másrészt minden – az ellenőrzés folya-
mán feltárt, az ellenőrzés szempontjából információt tartalmazó – doku-
mentum. 

Az intézkedési tervekben előírt feladatokat azok végrehajthatósága, il-
letve végrehajtása szempontjából az alábbiak szerint értékel az ÁSZ: 

 „határidőben végrehajtott” a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan, 
az intézkedési tervben előírt határidőben és tartalommal megtör-
tént; 

 „határidőn túl végrehajtott” a feladat, ha annak teljesítése az intéz-
kedési tervben meghatározott módon, de az abban előírt határidőn 
túl történt meg; 

 „részben végrehajtott” a feladat, ha annak végrehajtása nem teljes 
körűen az intézkedési tervben előírt módon történt meg; 

 „nem végrehajtott” a feladat, ha a végrehajtás nem történt meg, do-
kumentumokkal nem igazolt annak teljesítése; 

 „okafogyottá vált” a feladat, ha végrehajtására – meghatározott ese-
mény bekövetkezése, továbbá külső körülmény, a működést érintő 
feltétel változása miatt – már nincs szükség, illetve lehetőség, és 
egyértelműen megállapítható, hogy az intézkedést szükségessé tevő 
körülmény a jövőben nem fordulhat elő; 

 „nem időszerű" az a feladat, amelynek ellenőrzési időszakon belüli 
végrehajtására azért nem került (kerülhetett) sor, mert az intézke-
dés alapjául szolgáló esemény nem következett be, de annak jövő-
beni előfordulása lehetséges, a végrehajtása nem volt esedékes, 
vagy a végrehajtás határideje még nem járt le. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezet a tanúsítványok 
elektronikus kitöltésével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok elekt-
ronikus megküldésével szolgáltatott adatokat, amelyek valódiságát és tel-
jes körűségét az ellenőrzött szervezet vezetője által tett teljességi és hite-
lességi nyilatkozat igazolta. Az így rendelkezésre bocsátott adatok, infor-
mációk kontrollja az ellenőrzés keretében történt. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Az Önkormányzat az intézkedési tervben foglaltakat az előírt 

határidőben végrehajtotta-e? 
  

Összegző megállapítás Az Önkormányzat az intézkedési tervben foglalt 26 feladatból 
11 feladatot határidőben végrehajtott, 4 feladatot határidőn 
túl teljesített. Öt feladatot részben hajtott végre, öt feladatot 
pedig nem hajtott végre. Egy feladat végrehajtása okafo-
gyottá vált. 

Az ÁSZ jelentése az Önkormányzat elnöke részére egy feladatot, míg a Hi-
vatalvezető6 részére 16 pontban 25 feladatot határozott meg, amelyek in-
tézkedési tervkészítési kötelezettséget vontak maguk után. Az Önkormány-
zat az intézkedési tervet elkészítette.  

Az intézkedési tervben meghatározott feladatokat, határidőket, felelő-
söket és a feladatok végrehajtását az I. számú melléklet mutatja be. 

A Hivatalvezető az ÁSZ javaslatai alapján készített intézkedési terv vég-
rehajtásáról a Bkr.7 14. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezette. 

Az intézkedési tervben felsorolt feladatok végrehajtásának értékelési 
kategóriák szerinti megoszlását az 1. ábra szemlélteti: 

1. ábra 

 

Forrás: ÁSZ  

A MŰKÖDÉSI ÉS GAZDÁLKODÁSI FOLYAMATOK 

SZABÁLYOZOTTSÁGA  javult az Önkormányzatnál. A Közgyűlés8 
elfogadta az Önkormányzat SZMSZ-ét, amely tartalmazta a vagyonnyilat-
kozat-tételre kötelezettek körét. A Közgyűlés elfogadta a Hivatal SZMSZ-ét. 

11

5

5

4

1

A feladatok végrehajtásának 
értékelési kategóriák szerinti 

megoszlása

Határidőben végrehajtott

Nem végrehajtott

Részben végrehajtott

Határidőn túl végrehajtott

Okafogyottá vált



Megállapítások 
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A Hivatal SZMSZ-e és a gazdasági szervezet ügyrendje tartalmazza a gazda-
sági szervezet vezetője és alkalmazottai feladat- és hatáskörét, a helyette-
sítésük rendjének, valamint a gazdasági szervezet belső és külső kapcsolat-
tartása szabályait. (1-3.) 

A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLTAHATÓSÁG továbbra is kocká-
zatokat hordoz. A Hivatalvezető a számviteli elszámolások során a jogsza-
bályi előírások betartását, illetve az elemi költségvetésekben és beszámo-
lókban szereplő adatok költségvetési és a zárszámadási határozatokkal 
való egyezőségét nem biztosította. (24-25.) A 2016-2018. évi költségvetési 
és 2015-2016. évi zárszámadás határozat-tervezetek nem teljes körűen 
tartalmazták a jogszabályokban előírt tartalmi elemeket. (18.) A pénzügyi 
elszámoltathatóság érdekében az Önkormányzat a szlovákiai banknál ve-
zetett devizaszámlát megszüntette. (11.) 

A VAGYONGAZDÁLKODÁS  javítása céljából a Hivatalvezető a 
törzsvagyonba tartozó vagyonelemek besorolását és a kapcsolódó szabály-
zatok elfogadását végrehajtotta, a vagyongazdálkodási tervet elkészítette. 
A Hivatalvezető a Leltározási szabályzatot határidőn túl felülvizsgálta, de a 
leltározás szabályszerű végrehajtása nem történt meg. (14-15., 20.) 

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZERINTI ELSZÁ-

MOLTATHATÓSÁG  továbbra sem biztosított az Önkormányzatnál, 
a Hivatalvezető nem intézkedett a gazdálkodási jogkörök Ávr. szerinti gya-
korlásának érvényesítéséről, az Info tv.9-ben előírt adatok honlapon tör-
ténő közzétételéről. (21-22.) 
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: AZ ÁSZ 15159. SZÁMÚ JELENTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA 

 

So
rs

zá
m

 

Az intézkedési terv alapján 
elvégzendő feladat 

Az intézkedési 
tervben az 

Önkormányzat 
által 

meghatározott 
határidő 

Az intézkedési 
tervben 

megjelölt 
felelős 

A feladat végrehajtása 

Határidőben végrehajtott feladatok 
1. „OSZÖ SZMSZ módosítása, a vagyonnyilatkozat-tételre köte-

lezettek körének feltüntetése.” 

2015. december 31.  Elnök A Közgyűlés 2015. november 24-én a 162/2015. (XI.24.) KGY számú határozattal el-

fogadta az Önkormányzat SZMSZ-t, amely tartalmazta a Vnytv.10 4. § a) és d) pontja-

iban foglaltaknak megfelelően a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét. 

2. „OSZÖ Hivatala SZMSZ-ének elkészítése.” 2015. december 31. Hivatalvezető A Közgyűlés 2015. november 24-én a 163/2015. (XI.24.) KGY számú határozattal el-

fogadta a Hivatal SZMSZ-ét. 

3. „OSZÖ Hivatala SZMSZ-ben kerül szabályozásra.” 2015. december 31. Hivatalvezető A Hivatal Közgyűlés által 2015. november 24-én elfogadott SZMSZ-ében és a gazda-

sági szervezet ügyrendjében az Ávr. 13. § (5) bekezdésében meghatározottaknak 

megfelelően meghatározásra került a gazdasági szervezet vezetője és alkalmazottai 

feladat- és hatáskörének, a helyettesítésük rendjének, valamint a gazdasági szerve-

zet belső és külső kapcsolattartásának szabályai. 

4. „a szabálytalanságok kezelése eljárásrend elkészítése.” 2016. március 15. Hivatalvezető Az Önkormányzat a Bkr. 6. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően elkészítette 

a Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, ami 2016. március 15-én hatályba 

lépett. 

5. „etikai elvárások meghatározása.” 2016. május 31. Hivatalvezető A Bkr. 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározottaknak megfelelően a Hivatalve-

zető meghatározta a Hivatal Etikai Elvárásait, ami 2016. május 16-án hatályba lépett. 

6. „ellenőrzési nyomvonal elkészítése.” 2016. március 15. Hivatalvezető A Bkr. 6. § (3) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően a Hivatalvezető elké-

szítette a Hivatal Ellenőrzési nyomvonalát, ami 2016. március 11-én hatályba lépett. 

7. „a Hivatal kockázatkezelési rendszerének kialakítása és mű-

ködtetése.” 

az ellenőrzés idősza-

kát követően, az 

ASZ jelentés elkészí-

téséig már megvaló-

sult 

Hivatalvezető A Hivatalvezető intézkedett a Hivatal kockázatkezelési rendszerének kialakításáról és 

működtetéséről a Bkr. 7. § (1) bekezdésben előírtaknak megfelelően. 
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8. „a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalá-

nak és megismerésére irányuló igények teljesítési rendjének 

kialakítása.” 

2015. december 31. Hivatalvezető A Hivatalvezető kialakította a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hoza-

talának és megismerésére irányuló igények teljesítési rendjét az Info tv. 30. § (6) és 

a 35. § (3) bekezdésében, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt 

előírásoknak megfelelően. 

9. „a Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elké-

szítése.” 

2016. március 15. Hivatalvezető A Hivatalvezető – az Info tv. 24. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően 

– elkészítette a Hivatal adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatát, ami 2016. már-

cius 1-jén hatályba lépett. 

10. „iratkezelési szabályzat kiegészítése, az iratok elküldésének 

időpontja az iratkezelés során teljes körűen rögzítésre kerül.” 

2016. május 31., 

folyamatos 

Hivatalvezető Az Önkormányzat eleget tett az intézkedési tervben vállalt, az Ikr.11 8. § (1)-(2) be-

kezdései, valamint a 14. § (4) bekezdés, továbbá a Bkr. 8. § (4) bekezdés b) pontjában 

foglalt előírásoknak. A Hivatalvezető az iratkezelési szabályzatot 2016. május 16. nap-

ján kiegészítette, abban meghatározta a dokumentumokhoz és információkhoz való 

hozzáférésre vonatkozóan a felelősségi köröket és biztosította, hogy az iratok elkül-

désének időpontja az iratkezelés során teljes körűen rögzítésre kerüljön. 

11. „a szlovákiai banknál vezetett deviza számla megszüntetése.” 2015. december 31. Hivatalvezető Az Önkormányzat a szlovákiai bankszámláját megszüntette, ezzel az Önkormányzat 

eleget tett az Áht.12 84. § (1) bekezdésében foglaltaknak. 

Határidőn túl végrehajtott feladatok 
12. „a számviteli politika és az értékelési szabályzat kiegészítése,  

 

reprezentációs szabályzat készítése,  

 

az önkormányzat és intézményei részére önköltségszámítási 

szabályzat készítése” 

2015. december 31.  

 

2016. március 15., 

 

az ellenőrzés idősza-

kát követően, az 

ASZ jelentés elkészí-

téséig már megvaló-

sult. 

Hivatalvezető A Hivatalvezető két hónapos késedelemmel, 2016. március 1-jén egészítette ki a 

Számviteli Politikát, amely megfelelt a Számv. tv.13 14. § (4) bekezdésében meghatá-

rozottaknak.  

A Hivatalvezető 2016. január 1-jei hatállyal kiegészítette Értékelési Szabályzatát az 

Áhsz.14 50. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelően és szintén 2016. 

január 1-jei hatállyal elkészítette a Reprezentációs kiadások szabályzatát, továbbá 

2014. november 2-án az Önköltség-számítási szabályzatát. 

13. „a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyo-

mon követését biztosító rendszer kialakítása, működtetése.” 

2015. december 31. Hivatalvezető A Hivatalvezető határidőn túl intézkedett a Bkr. 3. § e) pontjában előírt, a Hivatal 

tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer ki-

alakításáról és működtetéséről, ami 2016. március 11-én került kialakításra. 

14. „a törzsvagyonba tartozó vagyonelemek besorolása, kapcso-

lódó szabályzatok felülvizsgálata, vagyongazdálkodási terv 

(közép- és hosszú távú) elkészítése, a vagyon használatának, 

2016. május 31. Hivatalvezető Az Önkormányzat a 110/2016. (XI.29.) OSZÖ KGY határozattal hagyta jóvá az Orszá-

gos Szlovák Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzatát, 
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és hasznosításának szabályainak elkészítése és ezek Közgyűlés 

elé terjesztése” 

mely 2016. november 29-vel lépett hatályba. A szabályzat 1. számú melléklete tar-

talmazta az Önkormányzat törzsvagyonába tartozó forgalomképtelen vagyoneleme-

ket, a 2. számú melléklet a törzsvagyonba tartozó korlátozottan forgalomképes va-

gyonelemeket.  

Az Önkormányzat a 30/2017 (II.28.) OSZÖ KGY határozattal hagyta jóvá az Országos 

Szlovák Önkormányzatnak Vagyongazdálkodási tervét. 

15. „a vagyongazdálkodási szabályzat felülvizsgálata és az abban 

foglaltak betartása, a Hivatalvezető intézkedik, hogy a va-

gyonhasznosítási tevékenység során a jogszabályoknak és 

belső szabályoknak megfelelően az arra jogosult hozzon dön-

tést.” 

2016. május 31., fo-

lyamatos 

Hivatalvezető Az Önkormányzat a 110/2016. (XI.29.) OSZÖ KGY határozattal hagyta jóvá az Orszá-

gos Szlovák Önkormányzat Vagyongazdálkodási és Vagyonhasznosítási Szabályzatát, 

mely 2016. november 29-vel lépett hatályba. Ezt követően a tárgyi eszközök értéke-

sítéséről az előírásoknak megfelelően a Közgyűlés döntött. 

Részben végrehajtott feladatok 
16. „a belső ellenőrzések nyilvántartásának, valamint a belső el-

lenőrzési jelentések alapján tett intézkedések nyomon köve-

téséhez szükséges nyilvántartás vezetése.” 

2015. december 31. Hivatalvezető A Hivatalvezető a belső ellenőrzések nyilvántartásának, valamint a belső ellenőrzési 

jelentések alapján tett intézkedések nyomon követéséhez szükséges nyilvántartás 

vezetéséről gondoskodott, azonban a belső ellenőrzések nyilvántartása nem tartal-

mazta a Bkr. 50. § (2) bekezdés d) pontja szerint az ellenőrzés kezdetének és lezárá-

sának időpontját, az e) pontja szerint az ellenőrzés lefolytatásában részt vett vizsgá-

latvezető, a belső ellenőr és a szakértő nevét, továbbá az f) pontja szerint a vizsgált 

időszakot. 

17. „az önállóan működő költségvetési szervek vezetőinek nyilat-

kozata az intézményi belső kontrollrendszer minőségének ér-

tékeléséről.” 

az ellenőrzés idősza-

kát követően, az 

ÁSZ jelentés elkészí-

téséig már megvaló-

sult. 

Hivatalvezető Az Önkormányzat nyolc, önállón működő költségvetési szervének – a Bkr. 11. § (1) 

bekezdésben előírtaknak megfelelő – vezetői nyilatkozata a 2015. és 2016. évekre 

vonatkozóan rendelkezésre állt, azonban a Hivatalvezető nem intézkedett négy, a 

Hivatalhoz rendelt költségvetési szerv Bkr. 1. sz. melléklet szerinti nyilatkozata elké-

szítéséről.  

18. „a Közgyűlés elé terjesztendő költségvetés és zárszámadás 

határozat-tervezet teljes körűen tartalmazza a jogszabályok-

ban előírt tartalmi elemeket.” 

2016. február 15., 

folyamatos 

Hivatalvezető A Közgyűlés elé terjesztendő 2016-2018. évi költségvetési és 2015-2016. évi zár-

számadás határozat-tervezetek részben tartalmazták a jogszabályokban előírt tar-

talmi elemeket. Az Önkormányzat a 2017-2018. évi költségvetési előterjesztései az 

Áht. 24. § (4) bekezdés b)-c) pontjaiban foglaltaknak megfelelően tartalmazták a 

többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, valamint a közvetett támogatá-

sokat tartalmazó kimutatást, azonban az Áht. 23. § (2) bekezdés a)-b) pontjában elő-

írtak szerint az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek kiadásait, 
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bevételeit nem tartalmazták. Az Önkormányzat a 2015-2016. évi zárszámadás hatá-

rozat tervezetében és annak előterjesztésében nem mutatta be az Áht. 91. § (2) be-

kezdés a) pontja ellenére az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegét, 

az előirányzat és teljesítés alakulását intézményenként és összevontan, a pénzkész-

letváltozását, továbbá a c) pontja ellenére a vagyonkimutatását. 

19. „a kisebbségpolitikáért felelős miniszter és a Kincstár részére 

szolgáltatandó adatok határidőben való megküldése” 

folyamatos Hivatalvezető A kisebbségpolitikáért felelős miniszter részére történő adatszolgáltatást az 

Ávr. 33. § (2) bekezdése írta elő, ami a 397/2014 (XII.31.) Kormányrendelet 15. §-

ban foglaltaknak megfelelően 2015. január 1-jétől nem szerepelt az Ávr-ben, így a 

feladat ezen részének teljesítése okafogyottá vált. Az időközi költségvetési jelenté-

sekről az Ávr. 169. § (3) bekezdése szerinti, valamint a negyedéves mérlegjelentések-

ről az Ávr. 170. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást 2015. és 2016. évben az 

Önkormányzat nem tette meg. Az Önkormányzat a 2017-2018. évi, a Kincstár felé 

történő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett. 

20. „a leltározási szabályzat felülvizsgálata a leltározás szabály-

szerű végrehajtása érdekében, a vagyonkezelésbe adott esz-

köz leltározását a vagyonkezelésbe vevő intézmény elvégzi, a 

Hivatalvezető intézkedik, hogy a leltározást szabályszerűen 

hajtsák végre.” 

2016. május 31., fo-

lyamatos 

Hivatalvezető A Hivatal felülvizsgált Leltárkészítési és leltározási szabályzata 2017. március 1-jén 

hatályba lépett, II.2.1. pontja tartalmazta a vagyonkezelésbe adott eszközökre vonat-

kozó leltározási szabályokat. A Hivatal az Áhsz. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

leltározási kötelezettségének, valamint a Leltározási szabályzatban előírtaknak to-

vábbra sem tett eleget, mivel nem a szabályzatban előírt formában történt meg a 

leltározási jegyzőkönyv elkészítése, a jegyzőkönyvről hiányzik a leltárfelelős aláírása, 

és a leltározás szabályszerű végrehajtására, valamint a felleltározott eszközök való-

ságban való megtalálhatóságára vonatkozó nyilatkozat.  

Nem végrehajtott feladatok 
21. „gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlásának érvénye-

sítése.” 

az ellenőrzés idősza-

kát követően, az 

ASZ jelentés elkészí-

téséig már megvaló-

sult. 

Hivatalvezető A Hivatalvezető nem intézkedett a gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlásának 

érvényesítéséről. Az Önkormányzat az Ávr. 57. § (1) bekezdésben a teljesítésigazo-

lásra és az Ávr. 58. § (1) bekezdésében az érvényesítésre vonatkozó előírásokat és az 

intézkedési tervben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette. 

22. „a jogszabályban előírt adatok honlapon történő közzété-

tele.” 

2015. december 31. Hivatalvezető A Hivatalvezető nem intézkedett az Info tv. 37. § (1) bekezdésben előírt adatoknak 

az Önkormányzat honlapján történő közzétételéről. 

23. „jelenléti ívek alkalmazása minden intézményre vonatko-

zóan.” 

2015. december 31. Hivatalvezető Az Önkormányzat és az intézmények alkalmazottai nem vezették a jogszabályban 

előírt munkaidő nyilvántartásokat, ezáltal az Mt. 134. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt 
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nyilvántartási kötelezettségüket az Önkormányzat és az intézményei nem teljesítet-

ték. 

24. „az elemi költségvetésben és költségvetési beszámolóban fel-

tüntetett adatok egyezősége biztosított legyen a Közgyűlés ál-

tal elfogadott költségvetéssel, illetve zárszámadással.” 

az ellenőrzés idősza-

kát követően, az 

ÁSZ jelentés elkészí-

téséig már megvaló-

sult. 

Hivatalvezető A Hivatalvezető nem intézkedett, hogy az elemi költségvetésekben és beszámolók-

ban szereplő adatok a költségvetési és a zárszámadási határozatokkal összehasonlít-

hatóak legyenek. Így az Áht. 87. § (b) pontjában foglaltakat a továbbra sem teljesí-

tette a Hivatal. 

25. „a számviteli elszámolások során biztosítjuk a jogszabályi elő-

írások betartását és betartatását.” 

folyamatos Hivatalvezető Az Önkormányzat továbbra sem tett eleget az Áhsz. 14. § (8) bekezdése és 14. mel-

lékletének II. pontja szerinti nyilvántartási kötelezettségének a szállítók analitikus 

nyilvántartása vonatkozásában, valamint az Áhsz. 11. § (2) bekezdésében foglalt ki-

mutatási kötelezettségének a szakmai nyilvántartásban nem szereplő képzőművé-

szeti alkotás felhasználói jogának mérlegben való kimutatására vonatkozóan. Az Ön-

kormányzat az Áhsz. 20. § (1) bekezdése szerinti értékelési kötelezettségét nem tel-

jesítette, mert a részesedések esetében nem vizsgálta az értékvesztés elszámolásá-

nak szükségességét, azokat nem értékelte, illetve az Áhsz. 18. § (2) bekezdésében 

leírt értékvesztés elszámolási kötelezettségének sem tett eleget. Az Önkormányzat a 

követelések Áhsz. 13. § (5) bekezdésének, valamint az Áhsz. 39. § (3) bekezdésének 

megfelelő részletező nyilvántartás vezetési kötelezettségének sem tett eleget. 

Okafogyottá vált feladat 
26. „a fejezeti kezelésű előirányzatokból kapott önkormányzati és 

intézményi, illetve médiatámogatások felhasználásával kap-

csolatos elkülönített számviteli nyilvántartás vezetése.” 

2016. január 1-től 

folyamatosan. 

Hivatalvezető A javaslatot megalapozó 428/2012. (XII. 29.) Kormányrendeletet15 2016. december 

31-én hatályon kívül helyezte a 264/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet16 27. § 2. 

pontja. A 264/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet nem tartalmaz olyan módosítást, 

ami az elkülönített nyilvántartást továbbra is előírná, így a feladat végrehajtása oka-

fogyottá vált. 
Forrás: ÁSZ által készített táblázat 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezet 

vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

Az Országos Szlovák Önkormányzat Hivatalának hivatalvezetője a jelentéstervezet 

megállapításaira észrevételt tett. 

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

1 Számvevőszéki jelentés Jelentés az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 
ellenőrzéséről - Országos Szlovák Önkormányzat (az ÁSZ 15159. számú jelentése)  

2 Önkormányzat Országos Szlovák Önkormányzat 
3 Hivatal Országos Szlovák Önkormányzat Hivatala 
4 ÁSZ tv. az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény (hatályos: 2011. július 1-

jétől) 
5 ÁSZ SZMSZ Az Állami Számvevőszék elnökének 4/2017. (XII. 29.) ÁSZ utasítása az Állami 

Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról (hatályos: 2018. január 1-
jétől) 

6 Hivatalvezető az Országos Szlovák Önkormányzat Hivatalának vezetője 
7 Bkr. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (hatályos: 2012. január 1-jétől) 
8 Közgyűlés Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése 
9 Info tv. 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 
10 Vnytv. 2007. évi CLII. törvény - egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
11 Ikr.  335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet - a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről 
12 Áht. 2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásról 
13 Számv. tv. 2000. évi C. törvény - a számvitelről 
14 Áhsz. 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet - az államháztartás számviteléről 
15 428/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltétel rendszeréről 

és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (hatályos: 
2013. január 1. és 2016. december 31. között) 

16 264/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 
264/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet 
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