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ÖSSZEGZÉS 

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatokat Kőröstetét-

len Község Önkormányzata jelentős részben nem hajtotta végre. A vagyongazdálkodás sza-

bályozottsága javult, ugyanakkor az Önkormányzat több feladat tekintetében nem tett meg-

felelő lépéseket az Állami Számvevőszék által korábban feltárt vagyongazdálkodás működé-

sének szabályszerűségét érintő hiányosságok megszüntetésére. Mindez veszélyezteti az Ön-

kormányzat szabályozott működését és a felelős vagyongazdálkodását. 

 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 kialakított intézkedési terveikben foglaltakat. A rendszeres 
utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek rende-
zettségének javulásához. 

 Főbb megállapítások, következtetések 
  

A polgármester az Állami Számvevőszék jelentésében rögzített intézkedést igénylő megállapításokhoz és javaslatok-
hoz kapcsolódóan összeállított intézkedési tervet az előírt határidőn belül megküldte az Állami Számvevőszék részére. 
A jegyző az intézkedési terv feladatainak végrehajtásáról a jogszabály előírásainak megfelelő nyilvántartást nem ve-
zetett. 

Az Önkormányzat az intézkedési terv kilenc feladata közül hármat határidőben, egyet határidőn túl, és ötöt nem 
hajtott végre. 

A jegyző kiadta a beszerzések lebonyolításának szabályzatát és biztosította, hogy a leltározási szabályzat tartal-
mazza az üzemeltetésre átadott eszközök sajátos szabályait. 

A polgármester az Állami Számvevőszék ellenőrzés során feltárt képviselő-testületi döntések elmaradásának kö-
rülményeit kivizsgálta, de a felelősségre vonható személy jogviszonyának megszűnése miatt nem állapította meg a 
felelősséget. 

A jegyző az etikai elvárásokat megfogalmazta, amelyeket az Etikai Kódexben rögzített. Az Etikai Kódex az intézke-
dési tervben vállalt határidőn túl lépett hatályba. 

A jegyző az intézkedési tervben vállalt határidőtől nem biztosítja a közérdekű adatok és a gazdálkodási adatok 
nyilvánosságát.  

A jegyző nem biztosította, hogy az üzemeltetésre átadott eszközök 2013. évi leltára a jogszabályban előírtak sze-
rint készüljön el.  

A jegyző nem intézkedett a Számlarend elkészítéséről, és arról, hogy a vagyonkimutatás a hatályos államháztartási 
számviteli szabályok szerint készüljön el. A jegyző nem gondoskodott arról, hogy ingatlanvagyon-kataszter és a föld-
hivatali nyilvántartás, valamint a számviteli nyilvántartás adatai között az egyezőség megvalósuljon. 

Az utóellenőrzés megállapította, hogy a jegyző a szabályozásban tett intézkedéseket, de továbbra sem biztosítja 
a vagyongazdálkodás szabályszerűségét és a felelős vagyongazdálkodást. 
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az ÁSZ1 je-

lentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és 

javaslatokkal összhangban készített intézkedési tervben 

meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet vég-

rehajtotta-e. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Kőröstetétlen Község Önkormányzat2 
 

Kőröstetétlen Dél-Pest megyei község, Ceglédtől 18 km-re fek-
szik, állandó lakosainak száma a KSH által közzétett népességi 
adatok* szerint 2015. január 1-jén 875 fő volt. 

Kőröstetétlen Község Önkormányzat Cegléd Város Önkor-
mányzattal 2013. január 1-jétől közös önkormányzati hivatalt3 
hozott létre. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési beszá-
molója† szerint 591,2 millió Ft költségvetési bevételt ért el és 
514,6 millió Ft költségvetési kiadást teljesített, amelyek ma-
gukba foglalják a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is.  

A könyvviteli mérlege szerint 2015. december 31-én 823,4 
millió Ft értékű vagyonnal rendelkezett, a követelések állomá-
nya 10,2 millió Ft, a kötelezettségek állománya 6,0 millió Ft 
volt. 

Az Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségé-
nek ellenőrzését az ÁSZ a 2009. január 1. - 2012. december 31. 
közötti időszakra végezte el, erről szóló 14062. számú jelenté-
sét 2014. április 11-én tette közzé. 

Az ÁSZ korábbi ellenőrzésében megállapította, hogy Kőröstetétlen Köz-
ség Önkormányzatnál a vagyongazdálkodás szabályozottsága nem volt 
megfelelő, a vagyonkimutatása, a vagyontárgyak leltározása nem a jogsza-
bályoknak megfelelően történt. 

A beruházásai ugyan a gazdasági programban foglaltak szerint valósul-
tak meg, de hét esetben a döntésről testületi határozat nem állt rendelke-
zésre. A vagyongazdálkodás szabályozottságában és a vagyongazdálkodás 
működésének szabályszerűségében megállapított hiányosságok indokol-
ták az utóellenőrzés lefolytatását. 

A polgármester a 2010. évi önkormányzati választások óta tölti be tiszt-
ségét. A jegyző személye a 2009-2012. közötti ellenőrzési időszakot köve-
tően változott.  

Az utóellenőrzés – a 2014. április 11-től 2016. július 18-ig végrehajtott 
intézkedéseket figyelembe véve – az ÁSZ jelentésben4 a polgármester5 és 
a jegyző6 részére tett intézkedést igénylő megállapításokra és javaslatokra 
készített, az Ász részére megküldött intézkedési terv végrehajtásának érté-
kelésére irányult. 

                                                                                                                                   
 

* Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Magyarország Közigazgatási Helységnév 
könyve, Kőröstetétlen község 2015. január 1-jei adatai 
† Forrás: Kőröstetétlen község 2015.évi zárszámadása, Képviselőtestület által elfo-
gadott beszámoló 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

Az ÁSZ tv.7 33. § (1) bekezdése értelmében a számvevőszéki jelentések in-
tézkedést igénylő megállapításaihoz és javaslataihoz kapcsolódóan az el-
lenőrzött szervezet vezetője intézkedési tervet köteles összeállítani, és az 
ÁSZ részére megküldeni. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását – 
az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdésében foglaltak alapján – az ÁSZ utóellenőrzés 
keretében ellenőrizheti. Az intézkedések megvalósulásának értékelése so-
rán az ÁSZ figyelembe veszi az ellenőrzött szervezet működési feltételei-
ben, valamint a jogszabályi előírásokban bekövetkezett változásokat. Az in-
tézkedési tervekben foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes végrehaj-
tása, valamint megvalósításának elmaradása azt mutatja, hogy az ellenőr-
zések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszünte-
tése nem kapott kellő hangsúlyt. Ez a szabályszerű működés és a felelős 
vezetői magatartás vonatkozásában kockázatot hordoz. E kockázatok fel-
tárásával az ÁSZ utóellenőrzési rendszere fokozza a fegyelmet, és igazolja, 
hogy a közpénzzel való szabályos gazdálkodás felelőssége elől nem lehet 
kitérni. 

Az utóellenőrzés négy szinten hasznosulhat: 

 A társadalom szintjén az utóellenőrzés jelzi, hogy a számvevőszéki 
ellenőrzés megállapításainak van következménye: a hiányosságok 
megszüntetésére az ellenőrzött szervezet által meghatározott intéz-
kedések végrehajtását is számon kéri az ÁSZ. 

 Az ellenőrzött terület szintjén az utóellenőrzés tájékoztatást nyújt a 
terület döntéshozóinak a hiányosságok kiküszöbölésének jó gyakor-
latairól, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy az ÁSZ ellenőrzési 
megállapításai, javaslatai a terület nem ellenőrzött szervezeteinek a 
működése során is hasznosuljanak. 

 Az ellenőrzött szervezet szintjén az utóellenőrzés feltárja, hogy a 
szervezet az intézkedések végrehajtásával hasznosította-e a korábbi 
ellenőrzési jelentésben a hiányosságok megszüntetése, illetve a koc-
kázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat. 

 Az ÁSZ szintjén az utóellenőrzés visszacsatolást ad az ellenőrzési je-
lentések hasznosulásáról, az intézkedések elmaradása vagy részle-
ges megvalósulása a további ellenőrzésekhez kockázati jelzésként 
szolgál. 
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FÓKUSZKÉRDÉS 

 

 — Az Önkormányzat az intézkedési tervben foglaltakat az előírt 

határidőben végrehajtotta-e?   

 
 



 

10 

 

ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés 

 Az ellenőrzött időszak 
  

Az utóellenőrzés alapját képező ÁSZ jelentés közzétételének napjától 
(2014.április 11.) az utóellenőrzés megkezdésének napjáig (2016. július 
18.) tartó időszak. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

A számvevőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal 
és javaslatokkal összhangban – az Önkormányzat által – készített intézke-
dési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése.  

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

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Kőröstetétlen Község Önkormányzat  

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ÁSZ az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve. Az ÁSZ tör-
vényben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi költségvetés 
végrehajtását, az államháztartás gazdálkodását, az államháztartásból szár-
mazó források felhasználását és a nemzeti vagyon kezelését. Az ÁSZ tv.  
1. § (3) bekezdése szerint az ÁSZ általános hatáskörrel végzi a közpénzekkel 
és az állami és önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőr-
zését. Az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdése alapján az ÁSZ tv. 33. § (1)-(2) bekez-
dése szerinti intézkedési tervben foglaltak megvalósítását az ÁSZ utóellen-
őrzés keretében ellenőrizheti. 



Ellenőrzés hatóköre és módszerei 
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 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ÁSZ az utóellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve 
az ellenőrzési program ellenőrzési kérdései, az ellenőrzött időszakban ha-
tályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és módszertanok fi-
gyelembevételével, önálló ellenőrzés keretében végezte. 

Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az Önkormányzattal történő kapcsolat-
tartást az ÁSZ SZMSZ8-ének vonatkozó előírásai alapján biztosította. 

Az utóellenőrzés megállapításait elsősorban az ÁSZ rendelkezésére álló, 
valamint az ellenőrzött szervezetektől elektronikusan bekért dokumentu-
mok alapozták meg. 

Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoz-
nak egyrészt a szakmai programban felsorolt adatforrások, másrészt min-
den – az ellenőrzés folyamán feltárt, az ellenőrzés szempontjából informá-
ciót tartalmazó – dokumentum. 

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. 

Az intézkedési tervben előírt feladatok végrehajtásának ellenőrzését ér-
tékelési kritériumok alapján végeztük. Az intézkedési tervekben foglalat 
feladatokat azok végrehajtása szempontjából az alábbiak szerint értékel-
tük: 

 „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 előírt határidőn túl tör-
tént meg; 

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

 „nem végrehajtott” ha a végrehajtás nem történt meg, vagy ameny-
nyiben a teljesítést nem dokumentálták;  

 „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 egy-
értelműen megállapítható, hogy az intézkedést szükségessé tevő kö-
rülmény 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. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Az Önkormányzat az intézkedési tervben foglaltakat az előírt 

határidőben végrehajtotta-e? 
  

Összegző megállapítás Az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott ki-
lenc feladatból hármat határidőben, egyet határidőn túl haj-
tott végre és ötöt nem hajtott végre. Az intézkedési terv vég-
rehajtásáról a Bkr. előírásainak megfelelő nyilvántartást nem 
vezettek. 

Az ÁSZ a jelentésében a polgármester részére egyet, a jegyző részére pedig 
nyolc javaslatot fogalmazott meg, melyek hasznosítására az Önkormányzat 
Képviselő-testülete kilenc feladatot határozott meg. A feladatok elvégzé-
sének felelőseként egy esetben a polgármestert, négy esetben a Ceglédi 
Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Iroda vezetőjét, két esetben a Ceg-
lédi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési Iroda vezetőjét jelölték meg 
és kettő esetben felelős nem volt megjelölve. A jegyző – a Bkr9.14.§(1) be-
kezdésének megfelelő – nyilvántartást nem vezetett az ÁSZ jelentés javas-
latai alapján készült intézkedési terv végrehajtásáról. 

Az intézkedési tervben meghatározott feladatokat, határidőket, a fel-
adatok elvégzésének felelősét és a feladatok végrehajtását az I. számú mel-
léklet mutatja be. 

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

1. ábra 

 

Forrás: ÁSZ 

3
33%

1
11%

5
56%

A feladatok végrehajtásának 
értékelési kategóriák szerinti 

megoszlása

Határidőben végrehajtott

Határidőn túl végrehajtott

Nem végrehajtott



Megállapítások 
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HATÁRIDŐBEN VÉGREHAJTOTT FELADATOK: 

___1. A polgármester megvizsgálta a képviselő-testületi döntések elma-
radásának körülményeit, de a felelősségre vonható személy jogvi-
szonyának megszűnése miatt nem állapította meg a felelősséget. 

___2. A jegyző biztosította, hogy a Leltározási szabályzat10 az üzemelte-
tésre átadott eszközök leltározásának sajátos szabályait tartal-
mazza. 

___3. Az Önkormányzat elkészítette a beszerzéseinek lebonyolításáról 
szóló szabályzatot. 

HATÁRIDŐN TÚL VÉGREHAJTOTT FELADAT: 

___4. A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. július 1-jei hatállyal 
kiadta a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexéről 
szóló szabályzatát. A szabályzatban az etikai elvárások megfogal-
mazásra kerültek, de az intézkedési tervben vállalt határidőnél tíz 
hónappal később. 

NEM VÉGREHAJTOTT FELADATOK: 

___5. A jegyző nem biztosította a közérdekű adatok és a gazdálkodási 
adatok nyilvánosságát, az Info tv11. 1. mellékletében foglaltak elle-
nére. 

___6. A jegyző nem intézkedett a Számv. tv.12-ben és az Áhsz.2
13-ben elő-

írt Számlarend elkészítéséről. 

___7. A jegyző nem gondoskodott a 2013-2015. évi zárszámadáshoz kap-
csolódó vagyonkimutatás Áhsz.1

14
 és az Áhsz.2-ben előírtak szerinti 

elkészítéséről. 

___8. A jegyző nem biztosította az önkormányzat tulajdonában lévő in-
gatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 
Korm. rendeletben előírt egyezőséget az ingatlanvagyon-kataszter 
és földhivatali nyilvántartás, valamint a számviteli nyilvántartás 
adatai között. 

___9. A jegyző nem intézkedett a 2013. évi leltározás végrehajtásakor az 
Áhsz.1-ben előírtak teljesítéséről és az üzemeltetésre átadott esz-
közök mennyiségi számbavételéről. 
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 I. SZ. MELLÉKLET: AZ ÁSZ 14062 SZÁMÚ JELENTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA 
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 1. 2. 3. 4. 

Határidőben végrehajtott feladat 

1. „A polgármester megvizsgálja az Önkormányzat 

beruházásainál nevezett hét esetben a képviselő-

testületi döntések elmaradásának körülményeit. 

A jegyzővel szemben kötelezettségszegés miatt 

történő eljárás megindítását a közszolgálati tiszt-

viselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 158. § 

(1) bekezdés a) pontjába ütköző okból, a jegyző 

közszolgálati jogviszonyának 2012. december 31-

ei megszűnése miatt mellőzi.” 

2014. június 30. polgármester Az ellenőrzött által megküldött dokumentum szerint a polgármester a vizsgálatot lefolytatta, a 

hiányosságokat feltárta, a felelőst megjelölte. A polgármester a jegyző közszolgálati jogviszo-

nyának 2012. december 31-ei megszűnése miatt a felelősségre vonást a közszolgálati tisztvise-

lőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 158. § (1) bekezdés a) pontja alapján mellőzte.  

2. „Az Önkormányzat leltározási szabályzata kiegé-

szítésre kerül az Áhsz 37. § (4) bekezdésének 

megfelelően az üzemeltetésre, kezelésre átadott 

eszközök leltározásának sajátos szabályaival.” 

2014. június 30. Ceglédi Közös Ön-

kormányzati Hivatal 

Pénzügyi Iroda veze-

tője 

A jegyző 2013.január 1-én kiadta az eszközök és források leltározásának szabályzatát. A Leltá-

rozási szabályzat tartalmazza az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök leltározásának sza-

bályait, az Áhsz1 37. § (4) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően.  

3. „A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal elkészíti 

az Ávr.15 13. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak-

nak megfelelően a beszerzések lebonyolításával 

kapcsolatos eljárásrendet.” 

2014. június 30. Ceglédi Közös Ön-

kormányzati Hivatal 

Pénzügyi Iroda veze-

tője 

Az Önkormányzat az Ávr.13. § (2) bekezdés b) pontjába rögzített előírás alapján elkészítette a 

beszerzések lebonyolításával kapcsolatos szabályzatot. A szabályzatot 2014. június 30-án kiad-

mányozták és 2014. július 1-vel léptették hatályba. 

Határidőn túl végrehajtott feladat 

4. „A jegyző intézkedik az Önkormányzatnál az eti-

kai elvárások meghatározásáról.” 

2014. augusztus 30. Cegléd Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Cegléd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 152/2015. (V.21.) Ök. határozatával- 

2015. június 1-jei hatállyal - bocsátotta ki a Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexé-

ről szóló szabályzatát. Az Önkormányzat a szabályzatában megfogalmazta az etikai elvárásokat, 
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Szervezési Iroda ve-

zetője 

összhangban a Bkr. 6.§(1) bekezdés c) pontjával. A jegyző az intézkedési tervben vállalt határ-

időn túl, tíz hónappal később teljesítette a feladatot.  

 Nem végrehajtott feladat 
5. „A Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

intézkedéseket tesz a közérdekű adatok közzété-

teléről, a gazdálkodási adatok - az elemi költség-

vetés, zárszámadás, a vagyongazdálkodással ösz-

szefüggő, nettó 5 M Ft-ot elérő vagy azt megha-

ladó értékű szerződések-nyilvánosságáról.” 

2014. július 30. Cegléd Közös Önkor-

mányzati Hivatal 

Szervezési Iroda ve-

zetője 

A jegyző nem intézkedett, nem tette közzé a közérdekű adatokat és a gazdálkodási adatokat az 
Info.tv. 1. mellékletében foglaltak szerint, az intézkedési tervben vállalt határidőre.  

6. „Elkészül a Számv. tv. 161. § (1) bekezdésében, 

valamint az Áhsz. 49. § (1) bekezdésében előírt 

számlarend.” 

2014. június 30. Ceglédi Közös Ön-

kormányzati Hivatal 

Pénzügyi Iroda veze-

tője 

A jegyző nem intézkedett a Számv. tv. 161. § (1) bekezdésében, az Áhsz.149. § (1) bekezdésé-

ben, Áhsz2 51. § (2) bekezdésben előírt Számlarend elkészítéséről. Nem határozták meg az Ön-

kormányzatnál alkalmazott főkönyvi számlákat, azok tartalmát, értékük növekedésének, csök-

kenésének jogcímét, a számlákat érintő gazdasági eseményeket, azok más számlákkal való kap-

csolatát, a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, a számlarendben foglalta-

kat alátámasztó bizonylati rendet. Nem határozták meg továbbá az analitikus nyilvántartások 

és a főkönyvi könyvelés értékadatainak számszerű egyeztetési módját.  

7. „2013. évtől az Önkormányzat zárszámadásának 

részét képező vagyon kimutatás az Áhsz.-ben elő-

írt tartalmi elemekkel készül el”. 

nincs határidő nincs felelős A jegyző nem gondoskodott a 2013-2015. évi zárszámadáshoz kapcsolódó vagyonkimutatás 

Áhsz.1,2-ben előírtak szerinti elkészítéséről. 2013. évben az Áhsz1 44/A. § (3) bekezdés rendel-

kezése ellenére a vagyonkimutatás nem tartalmazta a „0”-ra leírt eszközöket használatban lévő, 

illetve használaton kívüli eszközök állománya szerint, valamint nem tartalmazta az önkormány-

zat tulajdonában lévő, jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök-, és a mérlegben 

értékkel nem szereplő kötelezettségek állományát. Az Áhsz2 30. § (2) bekezdése ellenére a 

2014-2015. évben a vagyonkimutatás nem mutatta be a törzsvagyont a többi vagyontárgytól 

elkülönítve, továbbá a törzsvagyont forgalomképtelen törzsvagyon, és nemzetgazdasági szem-

pontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon bontásban. Az Áhsz2 30. § (3) bekezdés a) pontja elle-

nére 2014. évben a vagyonkimutatás nem tartalmazta a „0”-ra leírt ingatlanok-, a használatban 

lévő kis értékű immateriális javak-, tárgyi eszközök-, készletek állományát. 2014., 2015. években 
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nem volt a vagyonkimutatás része a függő követelés és kötelezettség-, valamint a biztos jövő-

beni követelések állománya, az Áhsz2 30. § (3) bekezdés b) pontjában rögzítettek ellenére. . 

8. „A 2013. évi ingatlanvagyon-kataszter adatai 
megegyezzenek a földhivatal ingatlan- nyilván-
tartásának azonos tartalmú adataival, valamint 
az 1. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lően biztosítottuk az egyezőséget az ingatlanva-
gyon-kataszter és a számviteli nyilvántartás ada-
tai között.” 

nincs határidő nincs felelős A jegyző a bemutatott dokumentumok alapján az ellenőrzött időszakban nem intézkedett az 

önkormányzati ingatlanvagyon-kataszter, a földhivatali nyilvántartás és a számviteli nyilvántar-

tás adatainak 147/1992. (XI.6) Korm. rendelet16 1. § (2)-(3) bekezdésében előírt egyezőségéről. 

9. „Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatala 2013. 
évi leltározást az Áhsz. 37. §-ban foglaltaknak 
megfelelően végezte el, az üzemeltetésre át-
adott eszközök mennyiségi számbavételére 
2014. évben kerül sor.” 

2014. augusztus 30. Ceglédi Közös Ön-

kormányzati Hivatal 

Pénzügyi Iroda veze-

tője 

A jegyző nem intézkedett az Áhsz1. 37. §-ban előírtak teljesítéséről. Az Önkormányzat részére a 

2013. évi leltározás során az üzemeltetésre átadott eszközök hitelesített leltárát az üzemeltető 

szervezet nem küldte meg. A 2013. évi beszámoló az üzemeltetésre átadott eszközök értékét 

az önkormányzat nyilvántartása szerinti összegben mutatta ki. A jegyző az intézkedési tervben 

vállalt határidőig az üzemeltetésre átadott eszközök mennyiségi számbavételéről nem gondos-

kodott. 
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. 

 

A polgármester, mint az ellenőrzött szervezet vezetője az 

ÁSZ tv. 29. § (2) bekezdésében foglalt észrevételezési 

jogával élt, az ellenőrzés megállapításaira észrevételt 

tett. 

A függelék tartalmazza az Önkormányzat észrevételeit és az ÁSZ tv. 29. § (3) bekezdésében 

előírtaknak megfelelően a figyelembe nem vett észrevételeket és azok indokairól szóló 

tájékoztatást. 

                                                                                                                                   
 

‡ 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 ÁSZ Állami Számvevőszék 
2 Önkormányzat Kőröstetétlen Község Önkormányzat 
3 közös önkormányzati hivatal Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal 
4 ÁSZ jelentés  Az ÁSZ 14062. számú jelentése – JELENTÉS az önkormányzatok 

vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Kőröstetétlen 
5 polgármester Kőröstetétlen Község polgármestere 
6 jegyző Kőröstetétlen Község jegyzője 
7 ÁSZ tv. 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről, hatályos 2011. július 1-jétől 
8 SZMSZ Az Állami Számvevőszék elnökének 3/2015. (XII.30.) ÁSZ utasítása az Állami 

Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról (hatályos: 2016. január 1-
jétől) 

9 Bkr. 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 

10 Leltározási szabályzat Szabályzat Kőröstetétlen Község Önkormányzat Eszközeinek és Forrásainak 
leltározásáról 

11 Info tv. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 

12 Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről 
13 Áhsz.2 4/2013. (I.11) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről. Hatályos 2014. 

január 1-től 
14 Áhsz.1 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. Hatályos: 2013. december 31-ig. 
15 Ávr. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 
16 147/1992. (XI.6) Korm. rendelet 147/1992. (XI. 6) Korm. rendelet az önkormányzat tulajdonában lévé 

ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről 
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