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BEVEZETÉS

I.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) ellenőrzési tevékenységét az intézmény elnöke
által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az ÁSZ legutóbbi
középtávú stratégiáját 2006 nyarán adta közre. A 2007. évi ellenőrzési terv –
melynek összeállítását évente meghatározott szakmai tervezési körirat
támogatja – már ezen startégiai célok figyelembevételével készült.
A 2007. évi ellenőrzési terv szorosan kapcsolódik az előző évihez, amelynek
2007-ra áthúzódó ellenőrzései (19 db) részben meghatározzák az ellenőrzési
tervet, egyben determinációt jelentenek a kapacitások 30%-ára. Az ellenőrzési
munka folyamatosságából adódóan az ellenőrzési tervdokumentum a tervévben
munka alatt lévő valamennyi számvevőszéki ellenőrzést bemutatja, különkülön csoportosítva az előző évben indult és a tervévben befejeződő, a 2007-ben
induló és befejeződő, valamint a következő évben lezáruló ellenőrzéseket. Az
ellenőrzési tervdokumentum további két évre is nyújt kitekintést, ütemezve az
ellenőrzési feladatokat.
Az ellenőrzések tervezésben meghatározóak a törvényekben – éves, illetve
kétéves – rendszerességgel előírt feladatok. Ezek köre változatlan: az állami
költségvetési és zárszámadási törvényjavaslat véleményezése, illetve ellenőrzése,
a központi költségvetésből az önkormányzatoknak juttatott támogatások
igénybevételének és elszámolásának ellenőrzése, a privatizációs szervezet, a
nemzeti hírügynökség, valamint a pártok és alapítványaik ellenőrzése. E
meghatározott rendszerességgel végzendő feladatok az éves ellenőrzési kapacitás
előző évihez hasonló nagyságát (39%) igénylik.
További meghatározó kapacitás lekötést (18%) jelentenek az önkormányzati
átfogó ellenőrzések, melyek céljai közt kiemelten szerepel a közigazgatás
működésének és hatékonyságának vizsgálata. A több települési önkormányzat
átfogó helyszíni ellenőrzésénél szerzett tapasztalatokat összefoglaló jelentés
mellett 17 jelentős nagyságrendű költségvetéssel, illetve vagyonnal rendelkező
önkormányzat ellenőrzése is szerepel a tervben.

II.
Az ÁSZ 2006-ban közreadott stratégiája szerint a szervezet megerősíti,
továbbviszi az elmúlt évek főbb cselekvési irányait, de ezek mellett a külső
környezet adta legfontosabb változásokra is figyelmet fordít. Az uniós tagságból
adódó kötelezettségek teljesítése, illetve a jogosultságok és lehetőségek
kiaknázása új kihívásokat támaszt az államháztartási működéssel,
gazdálkodással szemben. Megkerülhetetlen feladatnak látszik a központi
közigazgatás, az önkormányzati rendszer korszerűsítése, a demográfiai
változásokból adódó szociális problémák kezelése. Ezzel összefüggésben merül
fel az állami szerepvállalás új alapokra helyezésének igénye, s mindezek
kiindulási alapjaként előtérbe kerül a közpénzügyi folyamatok, az
államháztartási
működés
kiszámíthatósága,
átláthatósága
és
elszámoltathatósága.
Az ÁSZ-nak alapvető stratégiai törekvése, hogy ellenőrzéseivel, javaslataival
még inkább segítse az átalakulást, támogassa a közszféra és annak részeként az
államháztartás átlátható, szabályszerű, elszámoltatható működését, a
költségvetési biztonság és felelősség erősítését.
A zárszámadási és költségvetési ellenőrzésünk mellett ezt szolgálja az
állami
költségvetés
fejezetei
átfogó
ellenőrzésének
korszerű
rendszerellenőrzéssé fejlesztése, ami elősegíti a belső kontrollrendszerek
működésének javulását. Ehhez kapcsolódva 2007-ben lezárul a
Földművelésügyi
és
Vidékfejlesztési
Minisztérium,
illetve
a
Külügyminisztérium fejezetek, valamint megkezdődik az Oktatási és
Kulturális Minisztérium és a Pénzügyminisztérium fejezetek ellenőrzése.
Vizsgáljuk a központi költségvetés intézményrendszerét, a fejezeti kezelésű
előirányzatok rendszerét és a közbeszerzési rendszer működését, az uniós
támogatások hazai monitoring rendszerének és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség működését, az elektronikus kormányzati szolgáltatások
fejlesztését, továbbá az önkormányzatok költségvetési kapcsolatokból
származó forrásai igénybevétele és elszámolása felülvizsgálati
tevékenységét.
Az államháztartás és a magángazdaság kapcsolatainak, valamint újszerű
beruházási-fejlesztési együttműködése kockázati tényezőinek feltárása, a
megvalósuló projektek szabályozottságának és az alkalmazott pénzügyi
konstrukciók hatékonyságának értékelése is helyt kap az ellenőrzések
között. Így szerepel a tervben a 2006-ban, illetve a 2007-ben befejeződő
autópálya beruházások és a felsőoktatási kollégium beruházási program
ellenőrzése.
Az ÁSZ az állami feladatok hatékony és eredményes ellátására, az
államháztartás egyensúlyi követelményeire, a nagy ellátórendszerek
korszerűsítésére kiemelt figyelmet fordítva, a korábbiaknál több teljesítményellenőrzést épített be tervébe.
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A stratégiai célhoz illeszkedően az állami és önkormányzati kórházak
gyógyszergazdálkodásának, az egyes onkológiai szűrési programokra, a
munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának
ellenőrzése mellett az önkormányzati kórházak és bentlakásos szociális
intézmények
ápolásra,
rehabilitációra
fordított
pénzeszközeinek
felhasználását és az önkormányzatok szociális alapellátási tevékenységét
is ellenőrizzük.
2007-ben befejezzük a közmunkaprogramok támogatásának és a
Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzését, elkezdjük a szakiskolai
fejlesztési program eredményességének ellenőrzését. Vizsgáljuk a központi
közigazgatás modernizációját és értékeljük a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásainak szerepét a közszolgáltatások és
területfejlesztési feladatok ellátásában.
Az állami fejlesztési források védelme, hatékony felhasználása érdekében
ellenőrizzük a már korábban említett PPP konstrukcióban megvalósuló
beruházásokon túl a gazdaságfejlesztés állami eszközrendszerének
működését, a villamosenergia-ellátás rendszerét, a vasúti közlekedés
korszerűsítését és egyes kiemelt önkormányzati beruházásokat.

III.
A 2007. évi ellenőrzési tervben 80 ellenőrzés szerepel, ami 6-tal kevesebb az
előző évinél. A jelentések számának csökkentésére az ÁSZ tudatosan törekszik.
Ennek oka, hogy a bevezetett integrált minőségirányítási rendszer előírásai, az
ellenőrzés magas minőségi követelményei csak így biztosíthatók. A 2007-ben
közzétenni tervezett jelentések száma 57.
A tervezési rendszerünkben megkülönböztetjük a közvetlenül az ellenőrzésre
fordított kapacitást, illetve az ellenőrzést szorosan támogató tevékenységekre
felhasznált munkaidőt. Az ellenőrzési terv végrehajtásához 2007-ben is az előző
évhez hasonlóan, 87 ezer ellenőrzési napot tervez felhasználni az ÁSZ, ami 67
ezer közvetlen és 20 ezer közvetett ellenőri napból tevődik össze. A közvetlen
ellenőri napok a helyszíni ellenőrzésekben résztvevő számvevők munkaidő
felhasználását, míg a közvetett ellenőri napok a helyszíni ellenőrzést és a
jelentés
elkészítését,
nyilvánosságra kerülését támogató – vezetői,
minőségbiztosítási, jogi, informatikai, illetve adminisztratív – munka végzését
jelentik. Egy ellenőrzési nap költsége (közvetlen ellenőri napra vetítve) 110 ezer
forint.
Az ÁSZ ellenőrzési terve összeállításakor az előző éveknél kevesebb létszámmal
számolt. A külső szakértők igénybevételének tervezett költsége – az előző évihez
képest – 10%-kal csökkent.
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Az ÁSZ 2007-re sem rendelkezik tartalék kapacitással, ebből adódóan terven
felüli feladatok esetén az ellenőrzési terv módosítása szükséges, ami egyes
ellenőrzések
időbeli
csúszását,
illetve
elmaradását
jelentheti.
Az
Országgyűlésnek benyújtott feladat alapú költségvetésünk ezen ellenőrzési
feladatsorra épül.

V.
Az eddigiekhez hasonlóan az ÁSZ Fejlesztési és Módszertani Intézete 2007-ben is
több tanulmány közreadását tervezi. Ezek az összeállítások – az ÁSZ tanácsadói
szerepkörének megfelelően – nem a számvevőszéki jelentések, vélemények
követelményrendszerében
készülnek,
szélesebb
információs
alapokon
nyugszanak, bár erősen építenek az adott területen szerzett ellenőrzési
tapasztalatokra.
A tervévben befejeződő ellenőrzésekhez közvetlen kiegészítő háttéranyagként az
a tanulmány kapcsolódik, amely az önkormányzatok működését leginkább
veszélyeztető, a korrupció szempontjából kockázatos területek elemzésével
foglalkozik. Más, az államháztartási reformmal és számvitellel, a
versenyképesség és a közigazgatás kapcsolatával foglalkozó tanulmányok pedig
az érintett ellenőrzések előkészítéséhez és szélesebb értelemben az országgyűlési
képviselők döntéshozatali munkájához kívánnak szakmapolitikai hátteret adni.
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I.

2006-BAN MEGKEZDETT, 2007-RE ÁTHÚZÓDÓ
ELLENŐRZÉSEK

Témasorszám: 1
Ellenőrzésért felelős főcsoport:

11. Szervezetirányítási és Kapcsolattartási Főcsoport
22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
32. Szabályszerűségi és Teljesítmény Ellenőrzési
Főcsoport
33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Az ellenőrzés típusa:

Pénzügyi-szabályszerűségi

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetése teljesítését bemutató törvényjavaslat valósághűen tükrözi-e a 2006. évi
pénzügyi folyamatokat és a költségvetés végrehajtásában jog- és hatáskörrel
rendelkezők a törvényekben kapott felhatalmazásuk kereteik között, kötelezettségeiknek
megfelelően tettek-e eleget; a 2006. évi költségvetés végrehajtása során érvényesültek-e
a vonatkozó jogszabályok előírásai, a központi költségvetésből a helyi
önkormányzatoknak juttatott támogatások igénylése, felhasználása és elszámolása a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt-e, a zárszámadási dokumentum
előterjesztése megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak, adattartalma segíti-e a
költségvetési év lezáráshoz szükséges rendelkezések meghozatalát.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék alkotmányos kötelezettségének
teljeítésével segíti az Országgyűlés törvényalkotó munkáját. Az Állami Számvevőszék
az általa - a nemzetközileg elfogadott legjobb gyakorlattal összhangban - kidolgozott,
fokozatosan továbbfejlesztett módszertan szerint minősíti, meghatározott körben a
beszámolókat. Az ellenőrzés során segítjük a fejezeti belső ellenőröknek az intézményi
beszámoló megbízhatóságára irányuló ellenőrzését. A zárszámadási ellenőrzés
részeként ellenőrizzük a normatív és kötött felhasználású támogatások, hozzájárulások
és a felhalmozási célú támogatások elszámolását, felhasználását is.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. július 10.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. március 1.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. augusztus 21.

A tervezett kapacitás igény: 18872 ellenőri nap, ebből tervévben: 14522 nap.

Témasorszám: 2
Főcsoport azonosító szám:
123/3/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet működésének
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a fejezet felügyeleti, ágazati
irányító, szabályozó tevékenységét, költségvetési gazdálkodását a jogszabályi
előirásoknak megfelelően, a közigazgatás korszerűsítésére, hatékonyságának
növelésére figyelemmel látta-e el, a fejezeti kezelésű előirányzatok
felhasználásával biztosította-e a szakmai feladatok célszerű és hatékony
végrehajtását; törvényes és szabályszerű volt-e az agrártámogatások odaítélése,
a támogatások kifizetése, ütemessége, hogyan segítette az agrár-, illetve a
vidékfejlesztési feladatok célszerű és eredményes végrehajtását, hasznosulását,
valamint hogyan hasznosította
a fejezet a korábbi ÁSZ-ellenőrzések
megállapításait, javaslatait.
A téma jelentősége: A fejezet működését, gazdálkodását legutóbb 2002-ben
ellenőriztük átfogóan, következtetéseink, javaslataink az állami feladatok, a
támogatási rendszer és az intézményhálózat felülvizsgálatára, működésére
irányultak, kiemelten kezeltük az agrárgazdaság támogatását célzó források
felhasználását, célszerűségét és eredményességét. Az EU-hoz való csatlakozás
alapvető fordulatot jelentett a mezőgazdaság számára, mert - különös tekintettel
az uniós támogatások növekedésére - szélesítette a mezőgazdaság lehetőségeit,
szerkezetét, a források elérésének pályázati rendszerét, és ezzel párhuzamosan
szükségessé tette az intézmény- és szabályozó rendszer megerősítését. A fejezet
2005-ben 325,2 Mrd Ft-tal gazdálkodott, ez kiegészült a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által kezelt - a XIX. EU integráció fejezetben tervezett
- 13,2 Mrd Ft-tal. Az átfogó ellenőrzés keretében megkezdjük az FVM fejezet
Igazgatása 2006. évi beszámolója megbízhatóságának ellenőrzését, amit
2007-ben a zárszámadás ellenőrzése keretében fejezünk be.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. június 12.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. október 2.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. április 23.

A tervezett kapacitás igény: 1600 ellenőri nap, ebből tervévben: 190 nap.

Témasorszám: 3
Főcsoport azonosító szám:
123/7/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a fejezet a felügyeleti, ágazati
irányító, szabályozó tevékenységét, költségvetési gazdálkodását a jogszabályi
előirásoknak megfelelően, a közigazgatás korszerűsítésére, hatékonyságának
növelésére figyelemmel látta-e el; a fejezeti kezelési előirányzatok
felhasználásával biztosította-e a szakmai feladatok célszerű végrehajtását;
érvényesültek-e a fejezeti ellenőrzések megállapításai a külképviseletek
működésében, gazdálkodásában, valamint a fejezet hogyan hasznosította a
korábbi ÁSZ-ellenőrzések megállapításait, javaslatait.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék legutóbb 2003-ban végzett
átfogó ellenőrzést a fejezetnél. A fejezet feladatai átfogják a klasszikus és
gazdasági diplomáciával, az euro-atlanti integrációval és a határon túli
magyarokkal kapcsolatos feladatokat. A fejezet feladat- és címrendjének
kialakításában – az ellenőrizendő időszakban – szerepet játszottak a
kormányzati struktúraváltások, a Határon Túli Magyarok Hivatala fejezethez
kerülése, a külügyi protokoll átadása a Köztársasági Elnökség fejezetnek. A
fejezet a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII.
törvény szerint 55,1 Mrd Ft kiadási főösszeggel gazdálkodik, amelyhez a
központi költségvetésből 48,9 Mrd Ft költségvetési támogatást kap. A KüM
2005. évi 61,3 Mrd Ft eredeti kiadási előirányzatát 57,7 Mrd Ft-ra teljesítette,
amelyhez 51,4 Mrd Ft költségvetési támogatást használt fel. Az átfogó
ellenőrzés keretében megvizsgáljuk három külképviselet működését és
gazdálkodását, továbbá megkezdjük a KüM Igazgatása 2006. évi beszámolója
megbízhatóságának ellenőrzését, amit 2007-ben, a zárszámadás ellenőrzése
keretében fejezünk be.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. augusztus 7.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. november
11.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. május 7.

A tervezett kapacitás igény: 660 ellenőri nap, ebből tervévben: 170 nap.

Témasorszám: 4
Főcsoport azonosító szám:
121/7/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A költségvetést megillető áfabevételek realizálásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az EU-hoz való csatlakozást
követően a pénzügyminiszter, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
(APEH), valamint a Vám- és Pénzügyőrség (VP) intézkedései elősegítik-e,
illetve az APEH és a VP ellenőrzései biztosítják-e az áfabevételek minél
teljesebb körű beszedését, a pénzügyi csalások feltárását és a jogosulatlan
kifizetések megakadályozását; a nemzetközi és hazai együttműködésük
hozzájárul-e a feladatok eredményes végrehajtásához, valamint hogyan
hasznosították a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításait,
javaslatait.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék 2003-ban ellenőrizte az áfa
visszaigénylésének rendszerét. A központi költségvetés forrásainak mintegy
30-35%-át az áfabevételek képviselik. 2003-ban a költségvetés bruttó
áfabevétele 2829 Mrd Ft volt, az áfa-visszautalások összege 1129 Mrd Ft-ot tett
ki. 2004-ben a bruttó áfabevétel 2906 Mrd Ft, az áfa-visszautalások összege
1178 Mrd Ft volt. A 2005. évre 5883 Mrd Ft költségvetési bevételből az
áfabevétel 2048 Mrd Ft. A nemzetközi pénzügyi csalások fokozódása negatívan
befolyásolhatja a hazai költségvetés áfabevételeit.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. szeptember 25.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 5.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. június 18.

A tervezett kapacitás igény: 450 ellenőri nap, ebből tervévben: 390 nap.

Témasorszám: 5
Főcsoport azonosító szám:
123/8/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

Az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlesztésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az elektronikus kormányzati
fejlesztések a nemzeti fejlesztési célkitűzésekkel és az európai uniós
előírásokkal összhangban kidolgozott, aktualizált, valós társadalmi igényeket
tükröző kormányzati és fejezeti stratégiákon alapulnak-e; a fejlesztések
kormányzati szintű koordinációja, a költségvetési források felhasználásának,
valamint az informatikai eljárási és biztonsági előírások betartásának szakmai
kontrollja eredményesen és hatékonyan működött-e; az elektronikus
kormányzati szolgáltatások bevezetése hatékonyan segíti-e a magyar
közigazgatás infokommunikációs fejlődését.
A téma jelentősége: Az Európa Tanács „eEurópa 2005” c. akcióterv
végrehajtásáról szóló 2003. évi határozata a tagállamok részére kiemelt
feladatként fogalmazza meg az elektronikus közigazgatási szolgáltatások
kialakítását. A határozat felsorolja továbbá azt a 20 alapvető közszolgáltatást,
amelyek elektronikus hozzáférését a tagállamoknak 2005 végéig kell
megteremteniük és amelyeket egyben az Európai Bizottság viszonyítási
alapként kezel az egyes országok előrehaladásának rendszeres felmérése során.
A Kormány 2003. december 12-én fogadta el az "eKormányzat 2005
Elektronikus Kormányzat Stratégia és Programterv" c. dokumentumot, illetve
döntött végrehajtásáról (1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat), célul tűzve ki
többek között a polgárok és vállalkozások számára nyújtandó tizenkét, illetve
nyolc alapvető szolgáltatás mielőbbi megvalósítását, az állami működés
hatékonyabbá, átláthatóbbá és hosszabb távon gazdaságosabbá tételét. Az
alapvető szolgáltatások 2005. december 31-ig történő kialakításának felelőseit a
Kormány a 1044/2005 (V. 11.) Korm. határozatában jelölte ki. Ennek alapján a
fejlesztések koordinációs feladatait a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus
Kormányzat Központja látja el, az egyes szolgáltatások kialakításáért pedig a
megjelölt közigazgatási szervek vezetői felelősek.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. július 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. november
13.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. május 21.

A tervezett kapacitás igény: 1120 ellenőri nap, ebből tervévben: 300 nap.

Témasorszám: 6
Főcsoport azonosító szám:
132/10/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A közmunkaprogramok támogatására fordított pénzeszközök
hasznosulásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a közmunkaprogramok
támogatására
fordított
pénzeszközök
összhangban
voltak-e
a
foglalkoztatáspolitikai célokkal, a kapcsolódó jogszabályokban foglaltakkal,
javították-e az érintett rétegek munkaerőpiaci esélyeit, foglalkoztatási
feltételeit; a közmunkaprogramok működtetése, a pénzeszközök hasznosulása
hatékony és eredményes volt-e, a tárca irányító, ellenőrző tevékenysége,
szabályozása hogyan hasznosult, miként teljesültek a korábbi számvevőszéki
ellenőrzések megállapításai, javaslatai.
A téma jelentősége: Az ÁSZ 2002-ben ellenőrizte a foglalkoztatást elősegítő
támogatások felhasználását, az eszközrendszer működését, az FMM fejezet
2005. évi átfogó ellenőrzése keretében a közmunkaprogramokra fordított
pénzeszközök hasznosulását. A közmunkaprogram elsősorban a hátrányos
helyzetű települések és kistérségek felzárkóztatását, az ott élő tartósan
munkanélküli lakosság foglalkoztatását, megélhetését, életkörülményeinek
javítását segítette az elmúlt években. A pályázaton elnyert költségvetési
előirányzat felhasználását, a vállalt feladatok végrehajtását a Közmunkatanács
ellenőrizte. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény az
FMM fejezet költségvetésében a közmunkaprogramok előirányzatát 3,1
milliárd Ft-ban állapította meg. A szezonális foglalkoztatási gondok enyhítése
érdekében új, modellértékű közmunkaprogram indítását határozta el a
Kormány, amelynek keretében 2005. november 15. és 2006. május 31. között
24 ezer fő munkába állását tervezték. Ennek 2006. évi végrehajtásához
szükséges 6,2 milliárd Ft-ot a törvényjavaslatban 3,7 milliárd Ft összegben a
Munkaerőpiaci Alap, 2,5 milliárd Ft összegben a helyi önkormányzatok által
szervezett közfoglalkoztatás támogatásán belül közmunkaprogramban való
önkormányzati részvétel jogcímen tartalmazza.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. szeptember 25.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 2.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. július 30.

A tervezett kapacitás igény: 1280 ellenőri nap, ebből tervévben: 1191 nap.

Témasorszám: 7
Főcsoport azonosító szám:
123//06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A kulturális közgyűjtemények kezelésére fordított pénzeszközök
hasznosulásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a kulturális közgyűjtemények
részére biztosított támogatásokat a közgyűjtemények állagának megóvása,
megtartása, és gyarapítása érdekében a céloknak megfelelően hasznosították-e;
a pénzeszközökkel való gazdálkodás célszerű volt-e, továbbá az egyes
közgyűjteményi szakterületekre fordított források felhasználása a vizsgált
időszakban
milyen
eredményességgel,
hatékonysággal
és
állománygyarapodással történt.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék a kulturális közgyűjtemények
egészére kiterjedően a pénzeszközök hasznosulását még nem ellenőrizte. A
nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről szóló
161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet szerint a közgyűjteményi tevékenység
ágazati irányítása a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladata, amelyet
a tárca közvetlen felügyelete alatt működő 16 költségvetési intézményen (11
múzeum, 2 könyvtár, Magyar Nemzeti Filmarchívum, Magyar Országos
Levéltár, Hagyományok Háza) keresztül lát el. A kiemelt közgyűjteményi
intézmények működésére és fenntartására a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. sz. törvény 11,9 Mrd Ft állami
támogatást biztosított. Bevételi előirányzatát 14,6 Mrd Ft-ban, kiadási
előirányzatát 133,4 Mrd Ft-ban hagyta jóvá.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 8.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. július 31.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. január 29.

A tervezett kapacitás igény: 540 ellenőri nap, ebből tervévben: 10 nap.

Témasorszám: 8
Főcsoport azonosító szám:
133/20/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
2006. évi átfogó és egyéb szabályszerűségi ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás törvényességét,
szabályszerűségét biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása, a
vagyongazdálkodás és a zárszámadás során. Elsődleges feladat a kialakított
pénzügyi, gazdálkodási rendszer szabályszerűségét biztosító kontrollok
kialakításának, működésének ellenőrzése és annak megállapítása, hogy ezek
megfelelően segítették-e a gazdálkodás szabályszerű végrehajtását, a
közigazgatási rendszer hatékonyságát. Az ellenőrzés során a kiemelt
önkormányzati körben célunk annak feltárása és bemutatása, hogy az ellátott
feladatokhoz a szükséges források milyen mértékben és módon biztosítottak,
különös tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű feladatokra. A vizsgálattal az
ÁSZ az önkormányzatok vezetésének kíván segítséget nyújtani a szabályszerű
gazdálkodási rendszer kialakításához, valamint olyan, az államháztartás
önkormányzati alrendszere egészére jellemző információkat kíván
összegyűjteni, amelyek az Országgyűlés munkáját segítik a törvényalkotásban,
a források elosztásában, a támogatási feltételek meghatározásában.
A téma jelentősége: A helyi önkormányzatok az államháztartás
alrendszereként működve a 2004. év végén 9618 milliárd Ft saját vagyonnal
rendelkeztek, és a 2005. évre 2776 milliárd Ft éves bevételt terveztek. Az
önkormányzatok gazdálkodásának rendszeres átfogó jellegű vizsgálata
hozzájárul ezen jelentős értékű vagyonnal és költségvetési bevétellel
rendelkező államháztartási alrendszer gazdálkodásának szabályszerűbbé,
átláthatóbbá tételéhez. A vizsgálatot 2006-ban a Budapest fővárosi, 6 kerületi, 5
megyei, 6 megyei jogú városi, valamint 73 városi önkormányzatra kiterjedően
egységes ellenőrzési program alapján, a nagyközségi, községi önkormányzatok
esetében ezzel összhangban lévő, de e területre kidolgozott ellenőrzési program
alapján végezzük. Az önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó ellenőrzési
megállapítások széles körű alapot nyújtanak a tapasztalatokat összefoglaló
önálló számvevőszéki jelentés elkészítéséhez.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. január 9.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. július 30.

A tervezett kapacitás igény: 10200 ellenőri nap, ebből tervévben: 580 nap.

Témasorszám: 9
Főcsoport azonosító szám:
132/1/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

Az önkormányzatok szociális alapellátási tevékenységeinek ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a jogszabályi előírások változása
milyen módon segítette a központi célkitűzések megvalósítását, milyen módon
befolyásolták az ellátórendszer intézményeinek fejlesztését, működési
feltételeik javítását, s mindezt mennyiben segítette a felügyeleti irányítás; a
többcélú kistérségi társulások megalakulása segítette-e a szociális
alapszolgáltatások egyes elemeinek biztosítását, a szolgáltatások színvonalának
javítását; szabályszerűen használták-e fel az intézmények a fejlesztésre kapott
pótlólagos forrásokat, az előirányzott támogatási célok megvalósultak-e.
A téma jelentősége: A társadalmi-gazdasági folyamatok, a munkanélküliség, a
létbizonytalanság, illetve az ebből eredő devianciák következtében egyre
többen igénylik a gondoskodás, a támogatás valamilyen formáját. Az igények
és a lehetőségek közötti olló egyre tovább nyílik, így a szűkös anyagi
erőforrások hatékonyabb, eredményesebb felhasználása társadalmi érdek. A
szociális törvényben a valamennyi településre egyformán előírt alapellátás
megszervezése a kistelepülések számára – ami az önkormányzatok 83,9%-át
teszi ki - jelenleg megoldhatatlan feladat. A differenciálatlan szabályozás
egyúttal alacsony hatékonyságot és magas költségeket eredményez a
szolgáltatások megszervezésében. Ebből adódik, hogy egyes településeken még
a legelemibb szociális ellátások sem érhetők el, az ellátottsági mutatók pedig
összességében igen alacsonyak. Az előre jelezhető társadalmi változások és
folyamatok mutatják, hogy a szolgáltatási szektor fejlesztése nélkül komoly
feszültségek keletkezhetnek, illetve állandósulhatnak, különösen a települések
szintjén. A kapcsolódó szolgáltatási rendszerek (foglalkoztatáspolitika,
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rehabilitációja, egészségügy)
reformjai ugyancsak a szociális szolgáltatások iránti igényeket generálják.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. április 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. augusztus
28.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. május 21.

A tervezett kapacitás igény: 3137 ellenőri nap, ebből tervévben: 313 nap.

Témasorszám: 10
Főcsoport azonosító szám:
132/4/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

Települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési
feladatainak ellátása
Az ellenőrzés célja: az 1999-től 2005. év végéig tartó időszakban a belterületi
vízrendezés során megtett önkormányzati feladatellátással kapcsolatos
intézkedések áttekintése és értékelése; annak megállapítása, hogy az 1999. évi
ÁSZ ellenőrzés javaslatai hogyan realizálódtak; a vizsgált időszakban a
megelőzésre biztosított állami támogatások mennyiben segítették a belterületi
vízelvezetési feladatok megoldását; megfelelő-e a települési önkormányzatok
felkészültsége a belterületi vízrendezésre, illetve csapadékvíz elvezetési feladat
ellátásra.
A téma jelentősége: Az ÁSZ 1999 májusában adta közre a "települési
önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának és
az ehhez kapcsolódó állami támogatás felhasználásának vizsgálatáról" szóló
(9909 számú) jelentését. A jelentésben az ÁSZ számos javaslatot fogalmazott
meg a Kormány és a szakminisztériumok számára. A települési
önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának
jelentőségét az elmúlt évtized alatt előforduló időjárási jelenségek, illetve az azt
követő "helyzetképek" megerősítették. Bebizonyosodott, hogy az ország
bármely településén, az év bármely szakában jelentkeznek elöntések és károk,
amelyek közvetlenül veszélyeztetik a lakosság élet- és vagyonbiztonságát. Az
úgynevezett belterületi vízkár elhárítás osztott feladat az állam, az
önkormányzatok és a magántulajdonosok között. A feladatmegosztásban a
legfontosabb és kiemelt a települési önkormányzatok felelőssége.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. szeptember
4.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. március 19.

A tervezett kapacitás igény: 1195 ellenőri nap, ebből tervévben: 120 nap.

Témasorszám: 11
Főcsoport azonosító szám:
121/10/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

Az állami és önkormányzati kórházak gyógyszergazdálkodásának
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a kórházak gyógyszerbeszerzési
technikái hatással vannak-e a gyógyszerkiadások vagy azok növekedési
ütemének
csökkentésére;
gazdaságos
és
eredményes-e
a
gyógyszergazdálkodásuk, és abban a szakmai és gazdálkodási "oldal"
összhangja vagy annak hiánya szerepet játszik-e; a saját előállítású
gyógyszerek,
infúziós
készítmények
hatással
vannak-e
a
gyógyszergazdálkodásra; a kórházak eladósodásában jelentőséggel bír-e a
gyógyszerkiadások növekedése. Az utóellenőrzés a gyógyszerek támogatási és
finanszírozási rendszerének, fogyasztási helyzetének ellenőrzésekor tett
javaslataink hasznosulását vizsgálja.
A téma jelentősége: Korábbi ellenőrzéseinkben már érintettük a kórházak
gyógyszerfelhasználását. Az önkormányzati kórházak pénzügyi helyzetének,
valamint az állami és egyházi tulajdonban lévő kórházak, egyetemi klinikák
gazdálkodásának ellenőrzési tapasztalatai igazolták, hogy hiányoznak azok a
számviteli és pénzügyi nyilvántartási szabályok, amelyek alapján egységes
előírások szerint tartanák nyilván a kórházakban felhasznált gyógyszereket:
gyógyszer felhasználás jogcímén gyári és saját előállítású gyógyszereket,
infúziós készítményeket, kontrasztanyagokat, röntgenfilmeket, egyszer
használatos szakmai anyagokat és implantátumokat is elszámolnak. A
gyógyszerek támogatási és finanszírozási rendszerének, fogyasztási helyzetének
ellenőrzéséről szóló ÁSZ-jelentés ugyanakkor nem terjedt ki a fekvőbetegellátásban felhasznált gyógyszerekre. Az egészségügyi intézmények
gyógyszerbeszerzésre fordított kiadása 1998-2003 között 50%-kal növekedett.
Jelen vizsgálattal a gyógyszertámogatási és finanszírozási rendszer ellenőrzését
az ÁSZ teljes körűvé teszi. (Az ellenőrzés a 2001-2005. évekre terjed ki.)
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. április 18.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. szeptember
11.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. március 26.

A tervezett kapacitás igény: 1550 ellenőri nap, ebből tervévben: 100 nap.

Témasorszám: 12
Főcsoport azonosító szám:
123/13/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2006. évi gazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a társaság szabályozása, szervezeti
és működési rendszere összhangban volt-e a feladatokkal; törvényesen,
célszerűen és eredményesen gazdálkodott-e a rendelkezésre bocsátott
vagyonnal és a központi költségvetésből a társaság közszolgálati feladatai
ellátásához nyújtott működési és céltámogatással; valamint hogyan
hasznosultak a korábbi számvevőszéki ellenőrzés megállapításai, javaslatai.
A téma jelentősége: A nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII.
törvény 9. §-a és az MTI Zrt. alapító okirata szerint a társaság elnöke évente
beszámol az Országgyűlésnek az Zrt. tevékenységéről, amelynek keretében sor
kerül a mérleg és az eredménykimutatás jóváhagyására, valamint a nyereség
felosztására. Az elnök beszámolóját a felügyelő bizottság véleményével együtt
kell az Országgyűlés elé terjeszteni. A beszámolóhoz mellékelni kell az Állami
Számvevőszék elnökének jelentését az Zrt. tevékenységéről. A társaság saját
vagyona 2006 elején 3 Mrd Ft, jegyzett tőkéje 1,75 Mrd Ft volt. A társaságnál
könyvvizsgálat van.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. augusztus 7.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. november 6.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. május 29.

A tervezett kapacitás igény: 480 ellenőri nap, ebből tervévben: 220 nap.

Témasorszám: 13
Főcsoport azonosító szám:
122/1/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A SAPARD Program végrehajtására és a támogatások kifizetésére
létrehozott magyarországi intézményrendszer 2006. évi igazoló ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Európai Unió agrár- és
vidékfejlesztési célú előcsatlakozási támogatásokat kezelő szervezet belső
ellenőrzési eljárásai elméletileg megalapozottak-e és a gyakorlatban
megfelelően működnek-e, az eljárások kellő biztosítékkal szolgálnak-e a
tekintetben, hogy a SAPARD projektek megfelelnek a Többéves Pénzügyi
Megállapodás rendelkezéseinek; az összes fontos akkreditációs kritérium
továbbra is teljesül-e, és mindenben megfelel-e az Európai Bizottság által
korábban hozott határozatoknak, amelyekkel a támogatások kezelésének
feladatait átruházta a SAPARD hivatalokra; az Európai Közösség pénzügyi
érdekeinek megfelelő védelme biztosított-e.
A téma jelentősége: Az EU SAPARD előcsatlakozási programjának keretében
Magyarország 2000-2006 között, illetve a csatlakozás évéig összesen közel 160
millió euró, azaz kb. évi 10 Mrd Ft-nak megfelelő összegű támogatáshoz jutott.
A program hosszú távú célja, hogy intézményfejlesztéssel a tagjelölt országokat
felkészítse az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból
(EMOGA) finanszírozott támogatások fogadására a csatlakozás után. A
SAPARD az első olyan támogatási program, amelynél az EU átadja az előzetes
ellenőrzés jogát a tagjelölt országoknak. Ugyanakkor az EU a támogatások
folyósításának feltételéül szabja, hogy Magyarország létrehozzon egy
többszintű ellenőrzési rendszert, amelynek részei a SAPARD Hivatalon belül
kiépített belső ellenőrzési egységek, illetve az Igazoló Szerv, mint független
külső ellenőrző szervezet. Az ellenőrzést az Állami Számvevőszék az EU
eljárási szabályainak megfelelően a Magyar Köztársaság Kormánya által felkért
igazoló szervezetként végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. január 9.
A lezárás időpontja: 2007. április 13.

A tervezett kapacitás igény: 880 ellenőri nap, ebből tervévben: 290 nap.

Témasorszám: 14
Főcsoport azonosító szám:
121/3/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

Az uniós támogatások hazai monitoring és ellenőrzési rendszere
működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a monitoring intézményei és
informatikai rendszere az európai uniós és a hazai jogszabályi előírásoknak
megfelelően és hatékonyan működnek-e a csatlakozást követően; a monitoring
rendszer lehetővé teszi-e a Magyarországnak nyújtandó támogatások átlátható
és költségtakarékos felhasználását; a monitoring informatikai rendszerre
fordított pénzeszközök felhasználásánál érvényesültek-e a hatékonyság, az
eredményesség követelményei; hasznosultak-e a korábbi ÁSZ ellenőrzések
javaslatai.
A téma jelentősége: A monitoring az Európai Unió Tanácsának Rendeleteiben
előírt feladat az EU-s alapokból származó támogatások felhasználásának
hatékonysága érdekében. A rendeletekben kiemelten szabályozott feladat az
Irányító Hatóság monitoring tevékenysége, a Monitoring Bizottságok
működtetése, a teljesítmények és az eredmények méréséhez a monitoring
jelzőszámok alkalmazása, valamint az értékelési tevékenység. A monitoring
rendszert az előcsatlakozás időszakában, 2000-ben és 2002-ben vizsgáltuk. Az
Európai Unióhoz való csatlakozást követően fontos annak megítélése, hogy
megfelelően és hatékonyan működik-e az európai uniós támogatások
(Strukturális Alap, Kohéziós Alap és a mezőgazdasági támogatások) monitoring
rendszere.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. szeptember 11.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 2.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. június 18.

A tervezett kapacitás igény: 620 ellenőri nap, ebből tervévben: 560 nap.

Témasorszám: 15
Főcsoport azonosító szám:
122/82/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia
Részlegéből finanszírozott intézkedések kifizető ügynökségi feladatait
ellátó szervezet 2006. évi igazoló szervi ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: véleményt nyilvánítani a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalnak (MVH) az EMOGA Garancia Részleg terhére a
2006. EMOGA pénzügyi évre benyújtott elszámolásáról; kellő bizonyosságot
szerezni az "Igazolás" kiállításához arról, hogy az Európai Bizottságnak az
MVH által megküldött pénzügyi jelentések adatai megfelelnek-e a valóságnak,
teljes körűek és pontosak-e.
A téma jelentősége: Az EMOGA Garancia Részlegének magyarországi
kifizető ügynöksége, az MVH feladata az EU belpiaci és külpiaci
támogatásainak, az intervenciós intézkedéseknek, a terület alapú közvetlen
kifizetéseknek, a vidékfejlesztési intézkedéseknek a kezelése, az ezekhez az
intézkedésekhez kapcsolódó kifizetések lebonyolítása, valamint az EU által
megkövetelt Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetése.
Az EMOGA Garancia Részlegből finanszírozott támogatások folyósításának
alapvető feltétele az intézményi háttér és az eljárásrend kialakítása és a nemzeti
akkreditációs döntés meghozatala. Az FVM-nek, mint "Illetékes Hatóság"-nak
a jogköre az MVH-nak, mint kifizető ügynökségnek az akkreditálása. Az
EMOGA Garancia Részlegből évente több száz millió euró áll Magyarország
rendelkezésére. Az EU Bizottsága az Igazoló Szerv munkája és jelentése
alapján győződik meg arról, hogy az Unió pénzügyi érdekei nem sérülnek az
EMOGA Garancia Részlegből történő magyarországi felhasználás során.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. október 16.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. október 20.
A lezárás időpontja: 2007. január 31.

A tervezett kapacitás igény: 1650 ellenőri nap, ebből tervévben: 1580 nap.

Témasorszám: 16
Főcsoport azonosító szám:
121/2/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A 2006-ban befejeződő autópálya beruházások ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a beruházási szerződések
előkészítése, a szerződéses feltételek összhangban vannak-e a jogszabályokban
és kormányhatározatokban meghatározott követelményekkel; az autópálya
beruházások megvalósítása során a határidő, a minőség és a költségcélok a
jogszabályokkal és a szerződésekben foglaltakkal összhangban teljesültek-e; a
teljesítések elszámolásának rendszere, módja alkalmas-e a szerződéseknek
megfelelő teljesítések nyomon követésére, a kifizetések és a tényleges
teljesítések összhangjának biztosítására; a beruházás megvalósításában
résztvevő szervezetek és intézmények együttműködésének szabályozottsága
megfelel-e a jogszabályokban meghatározott követelményeknek; a szerződési
feltételek szerint történt-e a kiválasztott autópálya beruházások megvalósítása.
A téma jelentősége: Az országos közúthálózat fejlesztésének, fenntartásának
és üzemeltetésének hosszú és közép távú feladatairól, valamint
finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 2044/2003. (III. 14.) Korm. határozat
szerint 2006-ban 10 db autópálya szakasz megépítése szerepel. Ezek az M0,
M3, M5, M35, M6, M7, M8 és M9 autópályák különböző szakaszai. A jelenleg
építés alatt álló szakaszok közül 9 esetében tervezik a beruházás átadását
2006-ban. A fejlesztési program tervezett költségvetése 2003-2006 közötti
években 1056 Mrd Ft, amely a gyorsforgalmi utak mellett egyéb főúti
beruházásokat is tartalmaz.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. május 8.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. október 14.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. május 14.

A tervezett kapacitás igény: 1350 ellenőri nap, ebből tervévben: 240 nap.

Témasorszám: 17
Főcsoport azonosító szám:
121/4/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Magyar Nemzeti Bank Rt. 2006. évi működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB)
középtávú (2002-2007) és éves intézményi célkitűzései hogyan teljesültek; az
MNB működése megfelelt-e a törvényi előírásoknak; megítélni továbbá az
intézmény gazdálkodását, annak hatékonyságát és szabályszerűségét, a
működési költségek alakulását, a beruházási cékitűzések megvalósulását, a
létszám- és bérgazdálkodást, a belső ellenőrzési tevékenységet és a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések javaslatainak hasznosulását.
A téma jelentősége: Az MNB fontos szerepet tölt be a pénzügyi stabilitás
biztosításában és a pénzügyi rendszer prudenciális felügyeletében. A monetáris
döntések meghozatalához az intézmény szabályszerű és hatékony működése
teremt kereteket. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 45.
§-ában foglaltak alapján az MNB működésének ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat az Állami Számvevőszék végzi, ezzel segítve az Országgyűlés
ellenőrző munkáját. Az MNB működésének és gazdálkodásának évenkénti
ellenőrzése keretében nem vizsgáljuk az éves beszámoló valódiságát, mivel azt
könyvvizsgáló auditálja.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. szeptember 4.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 2.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. június 18.

A tervezett kapacitás igény: 520 ellenőri nap, ebből tervévben: 330 nap.

Témasorszám: 18
Főcsoport azonosító szám:
131/6/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az Összefogás Magyarországért Centrum 2004-2005. évi gazdálkodása
törvényességének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: : annak megállapítása, hogy a párt által készített és a
Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak
megfelelnek-e, a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat
tartalmaznak-e, a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a
vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat, a párt működéséhez szabályszerűen
igénybe vehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e párttörvény által
tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott adományt.
A téma jelentősége: : Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 5. §-a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló többször módosított - 1989. évi XXXIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdése
alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami
Számvevőszék jogosult. A törvény kétévenkénti ellenőrzési kötelezettséget ír
elő. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése a párt 2002-2003. évi gazdálkodásának
törvényességét vizsgálta. A téma jelentőségét nem az ellenőrzött összeg
nagysága, hanem a jogállamiságból eredő azon garanciális követelmény
indokolja, hogy minden szervezet gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
biztosított legyen, a törvényekben meghatározott korlátok és tilalmak
megsértését szankciók követhessék. A költségvetési támogatásban részesülő
pártok gazdálkodását a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt
ellenőrizni. Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodásának ellenőrzését a
2004. évtől érvényes pártellenőrzési módszerek alapján végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. november 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. december 1.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. február 26.

A tervezett kapacitás igény: 138 ellenőri nap, ebből tervévben: 60 nap.

Témasorszám: 19
Főcsoport azonosító szám:
131/7/06
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A Munkáspárt 2004-2005. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: : annak megállapítása, hogy a párt által készített és a
Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak
megfelelnek-e, a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat
tartalmaznak-e, a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a
vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat, a párt működéséhez szabályszerűen
igénybe vehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e párttörvény által
tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott adományt.
A téma jelentősége: : Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 5. §-a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló többször módosított - 1989. évi XXXIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdése
alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami
Számvevőszék jogosult. A törvény kétévenkénti ellenőrzési kötelezettséget ír
elő. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése a párt 2002-2003. évi gazdálkodásának
törvényességét vizsgálta. A téma jelentőségét nem az ellenőrzött összeg
nagysága, hanem a jogállamiságból eredő azon garanciális követelmény
indokolja, hogy minden szervezet gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
biztosított legyen, a törvényekben meghatározott korlátok és tilalmak
megsértését szankciók követhessék. A költségvetési támogatásban részesülő
pártok gazdálkodását a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt
ellenőrizni. Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodásának ellenőrzését a
2004. évtől érvényes pártellenőrzési módszerek alapján végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2006. november 10.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2006. december 1.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. március 12.

A tervezett kapacitás igény: 159 ellenőri nap, ebből tervévben: 76 nap.

II.

2007-BEN INDULÓ, 2007-BEN BEFEJEZNI
TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK

Témasorszám: 21
Főcsoport azonosító szám:
123/1/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A nemzeti hírügynökségről szóló törvényben, valamint a rádiózásról és
televíziózásról szóló törvényben meghatározott közszolgálati feladatellátás
rendszerének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy szabályszerűen, célszerűen,
eredményesen alakították-e ki a közszolgálati feladatellátás, a szakmai
felügyelet kontrollrendszerét és működését, támogatását és monitoringját; a
közszolgálati műsorszolgáltatás és közműsor-szolgáltatás megvalósításához a
szabályozás megfelelő feltételeket nyújt-e; az ORTT, a közalapítványok és
kuratóriumaik, valamint a részvénytársaságok irányító, döntéshozó szerepe
megfelelően segítette-e a közszolgálati feladatok végrehajtását; a költségvetési
támogatások felhasználásánál biztosították-e a közszolgálati feladatellátás és a
források összhangját.
A téma jelentősége: a Magyar Köztársaság Alkotmányának 61. §-a kimondja,
hogy mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, a közérdekű
adatok megismerésére, illetőleg terjesztésére. A címben szereplő törvények
alapvető célja, hogy garantálják az Alkotmány sajtószabadságról szóló
rendelkezéseinek érvényesülését; a közszolgálati feladatellátás, a
vélemény-nyilvánítás és a tájékozódás szabadságát, a tájékoztatás
függetlenségét, kiegyensúlyozottságát és tárgyilagosságát. Ennek felügyeleti és
ellenőrzési feladatait az ORTT látja el, amely évente beszámol az
Országgyűlésnek, valamint a jogszabályban meghatározott egyes sajátos
feladatok teljesítéséről az Európai Bizottságnak. A médiumok műsorainak
változó minősége, likviditási gondjaik és a költségvetéssel szemben
megnyilvánuló rendszeres igényük a közvélemény érdeklődésének
homlokterében állnak. A 2006. évi költségvetésben a Magyar Rádió
támogatására 5,9 Mrd Ft-ot, a Magyar Televízió támogatására 6,9 Mrd Ft-ot, a
Duna Televízió támogatására 1,3 Mrd Ft-ot, a Magyar Televízió Közalapítvány
támogatására 4,4 Mrd Ft-ot, a Magyar Távirati Iroda Rt. támogatására 2,3 Mrd
Ft-ot és az üzemben tartási díj pótlására 25,6 Mrd Ft-ot, összesen 46,4 Mrd
Ft-ot hagyott jóvá az Országgyűlés.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 8.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. április 23.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. október 22.

A tervezett kapacitás igény: 1020 ellenőri nap, ebből tervévben: 1020 nap.

Témasorszám: 20
Ellenőrzésért felelős főcsoport:

11. Szervezetirányítási és Kapcsolattartási Főcsoport
22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
32. Szabályszerűségi és Teljesítmény Ellenőrzési
Főcsoport

Az ellenőrzés típusa:

Egyéb szabályszerűségi

Vélemény a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a 2008. évi költségvetési törvényjavaslat
előirányzatai, továbbá a 2008-2010. évekre kimunkált számszerűsített elképzelések
megalapozottak-e, illetve teljesíthetőek-e, a tervezésnél alkalmazott módszerek, az
állami feladatrendszer és a szabályozók, valamint azok javasolt módosításai kielégítően
biztosítják-e a törvényjavaslat megalapozottságát; a fejezetek, az elkülönített állami
pénzalapok és a társadalombiztosítási alapok költségvetési törvényjavaslatainak
összeállítása megfelel-e az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.)
és a végrehajtására kiadott kormányrendeletek előírásainak; az önkormányzati
forrásszabályozás és támogatási rendszer tervezett változásai megalapozottak-e és
biztosítják-e a feladatok végrehajtásához szükséges forrásokat, a szabályozás
kiszámíthatóságát. A tervező munkában az ÁSZ javaslatait hasznosították-e.
A téma jelentősége: Az Áht. 29. §-ának (1) bekezdése alapján a költségvetési
törvényjavaslatot az Országgyűlés az Állami Számvevőszék véleményével együtt
tárgyalja meg. Az ÁSZ ezen alkotmányos kötelezettségének teljesítésével segíti a
megalapozott döntések meghozatalát, a törvényalkotó munkát.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. július 9.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. augusztus 6
.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. október 30.

A tervezett kapacitás igény: 2819 ellenőri nap, ebből tervévben: 2819 nap.

Témasorszám: 22
Főcsoport azonosító szám:
123/2/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok pénzügyi-gazdasági ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a polgári nemzetbiztonsági
szolgálatoknál az igazgatási, gazdálkodási tevékenység fejezeti szintű irányítása
és felügyelete, szervezeti háttere célszerűen biztosította-e a törvényekben
meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges feltételeket; az intézményi
gazdálkodás irányítása, felügyelete, a költségvetés tervezési, végrehajtási és
beszámolási információs rendszere biztosította-e a különböző jogcímeken
rendelkezésre álló közpénz törvényes, célszerinti és eredményes felhasználását;
a szakmai célok eléréséhez a belső kontrollrendszer fejlesztésénél
hasznosultak-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai.
A téma jelentősége: A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény értelmében a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokhoz az
Információs Hivatal, a Nemzetbiztonsági Hivatal és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat (együtt: Szolgálatok) tartoznak. Az Állami Számvevőszék
2003-ban átfogóan ellenőrizte a Szolgálatok gazdálkodását. A szakmai
feladatokat részletesen meghatározó törvényi előírásokat a Szolgálatok
sajátosságainak, speciális kiadásainak figyelembevételét tükröző
az
államháztartási szabályoktól eltérő szabályozás egészíti ki, többek között a
költségvetési gazdálkodás és a közbeszerzés terén. Az éves költségvetési
törvények alapján a tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási,
beszámolási, információszolgáltatási, ellenőrzési kötelezettségeket és
jogosultságokat a Szolgálatokat irányító miniszter 2002. június és 2006. június
között az irányításában közreműködő politikai államtitkár útján gyakorolta. Ezt
követően a miniszter közvetlenül irányítja a Szolgálatokat, gyakorolja a fejezet
felügyeletét ellátó szerv vezetőjének jogosultságait és kötelezettségeit. A
Szolgálatok kiadási előirányzata a 2003. évi 28,3 Mrd Ft-ról 2006. évre 35,2
Mrd Ft-ra emelkedett.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 29.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. április 16.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. október 8.

A tervezett kapacitás igény: 680 ellenőri nap, ebből tervévben: 680 nap.

Témasorszám: 23
Főcsoport azonosító szám:
121/5/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök hasznosulásának
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az orvosi és foglalkoztatási
rehabilitáció intézményi és támogatási rendszere, az előirányzott költségvetési
források, azok szerkezete és átláthatósága eredményesen járult-e hozzá a
megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a munka világába való
visszatéréséhez; az e célra felhasznált pénzeszközök hasznosulásának mérésére
milyen adatok, módszerek, mutatók állnak rendelkezésre.
A téma jelentősége: Az orvosi rehabilitáció intézményrendszere a fekvőbeteg
és járóbeteg ellátáshoz kapcsolódó tevékenység, forrása a gyógyító-megelőző
ellátások között nem önálló soron jelenik meg. A megváltozott
munkaképességű dolgozó foglalkozási rehabilitációjának célja, az orvosi
rehabilitációt követően, egészségi állapotának, szakképzettségének megfelelő
munkavégzés biztosítása. A foglalkozási rehabilitáción belül a Munkaerőpiaci
Alapnál 2006-ban a költségvetés 3,3 Mrd Ft-ot tervezett a munkaadók részére a
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz,
fejlesztéshez, ezen felül 52 Mrd Ft-ot a foglalkoztatásuk támogatására. A
költségvetés továbbá támogatást nyújt rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő
bértámogatások,
költségkompenzációs,
valamint
rehabilitációs
költségtámogatás, vagy a munkáltatók rehabilitációs tevékenyégét segítő
dotáció formájában. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módot ad a megváltozott
munkaképességűeket érintő képzések támogatására is. Az Állami
Számvevőszék önálló ellenőrzési témaként rendszerében eddig még nem
vizsgálta a munkaképesség megőrzésére fordított támogatásokat. Az ellenőrzés
a 2004-2006 közötti időszakban az orvosi és foglalkozási rehabilitációra
felhasznált pénzeszközök hasznosulásának vizsgálatára irányul.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. április 10.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. augusztus 27.

A tervezett kapacitás igény: 610 ellenőri nap, ebből tervévben: 610 nap.

Témasorszám: 24
Főcsoport azonosító szám:
133/2/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat gazdálkodási
rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 37,5 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, a teljesített költségvetési kiadás a 2005.
évben 36,5 milliárd Ft. Az önkormányzat vagyona a 2005. december 31-i
könyvviteli mérleg szerint 20,7 milliárd Ft. Az ellenőrzés célja, feladata
illeszkedik a többi megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes
program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez
hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás
nyitottságát, átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 22.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. február 2.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. július 9.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 25
Főcsoport azonosító szám:
133/3/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Fejér Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 22,7 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, a teljesített költségvetési kiadás a 2005.
évben 22,0 milliárd Ft. Az önkormányzat vagyona a 2005. december 31-i
könyvviteli mérleg szerint 20,4 milliárd Ft. Az ellenőrzés célja, feladata
illeszkedik a többi megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes
program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez
hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás
nyitottságát, átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. március 18.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. március 28.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. október 1.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 26
Főcsoport azonosító szám:
133/4/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007.
évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 23,2 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, a teljesített költségvetési kiadás a 2005.
évben 22,1 milliárd Ft. Az önkormányzat vagyona a 2005. december 31-i
könyvviteli mérleg szerint 14,9 milliárd Ft. Az ellenőrzés célja, feladata
illeszkedik a többi megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes
program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez
hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás
nyitottságát, átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 15.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 25.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. július 9.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 27
Főcsoport azonosító szám:
133/5/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkrmányzat a 2005. évben 16,3 milliárd Ft költségvetési
bevételből gazdálkodott, a teljesített költségvetési kiadás a 2005. évben 15,1
milliárd Ft. Az önkormányzat vagyona a 2005. december 31-i könyvviteli
mérleg szerint 14,3 milliárd Ft. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi
megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes program és
módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot.
A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez hasonlóan széles körű
nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. május 3.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. május 14.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. november 26.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 28
Főcsoport azonosító szám:
133/6/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007.
évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 10,2 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, a teljesített költségvetési kiadás a 2005.
évben 10,1 milliárd Ft. Az önkormányzat vagyona a 2005. december 31-i
könyvviteli mérleg szerint 30,5 milliárd Ft. Az ellenőrzés célja, feladata
illeszkedik a többi megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes
program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez
hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás
nyitottságát, átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 8.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 17.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. július 9.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 29
Főcsoport azonosító szám:
133/7/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi
átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 16,0 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, a teljesített költségvetési kiadás a 2005.
évben 15,8 milliárd Ft. Az önkormányzat vagyona a 2005. december 31-i
könyvviteli mérleg szerint 17,5 milliárd Ft. Az ellenőrzés célja, feladata
illeszkedik a többi megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes
program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez
hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás
nyitottságát, átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. június 7.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. június 18.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. december 17.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 30
Főcsoport azonosító szám:
133/8/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2007.
évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 16,8 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, a teljtesített költségvetési iadás a 2005.
évben 15,1 milliárd Ft. Az önkormányzat vagyona a 2005. december 31-i
könyvviteli mérleg szerint 58,5 milliárd Ft. Az ellenőrzés célja, feladata
illeszkedik a többi megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes
program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez
hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás
nyitottságát, átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. április 29.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. május 9.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. november 26.

A tervezett kapacitás igény: 150 ellenőri nap, ebből tervévben: 150 nap.

Témasorszám: 31
Főcsoport azonosító szám:
133/9/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 40,5 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, a teljesített költségvetési kiadás a 2005.
évben 37,7 milliárd Ft. Az önkormányzat vagyona a 2005. december 31-i
könyvviteli mérleg szerint 135,1 milliárd Ft. Az ellenőrzés célja, feladata
illeszkedik a többi megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes
program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez
hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás
nyitottságát, átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. május 31.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. június 11.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. december 17.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 32
Főcsoport azonosító szám:
133/10/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. ében 26,4 milliárd Ft költségvetési
bevételből gazdálkodott, a teljesített költségvetési kiadás a 205. évben 25,3
milliárd Ft. Az önkormányzat vagyona a 205. december 31-i könyvviteli mérleg
szerint 83,5 milliárd Ft. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi megyei,
fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási rendszerének átfogó
ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes program és módszer
biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot. A
tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez hasonlóan széles körű
nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. március 8.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. március 19.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. október 1.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 33
Főcsoport azonosító szám:
133/11/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 21,2 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, a teljesített költségvetési kiadás a 2005.
évben 20,2 milliárd Ft. Az önkormányzat vagyona a 2005. december 31-i
könyvviteli mérleg szerint 69,1 milliárd Ft. Az ellenőrzés célja, feladata
illeszkedik a többi megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási
rendszerének átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes
program és módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az
összehasonlíthatóságot. A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez
hasonlóan széles körű nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás
nyitottságát, átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. április 22.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. május 2.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. november 26.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 34
Főcsoport azonosító szám:
133/12/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 7,9 milliárd Ft költségvetési
bevételből gazdálkodott, 6,6 milliárd Ft költségvetési kiadást teljesített és a
2005. december 31-i könyvviteli mérleg szerint 15,3 milliárd Ft vagyonnal
rendelkezett. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi megyei, fővárosi
kerületi,
városi
önkormányzat
gazdálkodási
rendszerének
átfogó
ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes program és módszer
biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot. A
tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez hasonlóan széles körű
nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. április 23.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. május 2.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. november 5.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 35
Főcsoport azonosító szám:
133/13/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros VI. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 13 milliárd Ft költségvetési
bevételből gazdálkodott, 12,1 milliárd Ft költségvetési kiadást teljesített és a
2005. december 31-i könyvviteli mérleg szerint 25,5 milliárd Ft vagyonnal
rendelkezett. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi megyei, fővárosi
kerületi,
városi
önkormányzat
gazdálkodási
rendszerének
átfogó
ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes program és módszer
biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot. A
tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez hasonlóan széles körű
nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. február 12.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. február 19.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. július 23.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 36
Főcsoport azonosító szám:
133/14/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzata gazdálkodási rendszerének
2007. évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 16,3 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, 15,8 milliárd Ft költségvetési kiadást
teljesített és a 2005. december 31-i könyvviteli mérleg szerint 224,4 milliárd Ft
összegű vagyonnal rendelkezett. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi
megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes program és
módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot.
A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez hasonlóan széles körű
nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. május 28.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. június 4.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. december 10.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 37
Főcsoport azonosító szám:
133/15/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 24,6 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, 22,8 milliárd Ft költségvetési kiadást
teljesített és a 2005. december 31-i könyvviteli mérleg szerint 66,2 milliárd Ft
összegű vagyonnal rendelkezett. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi
megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes program és
módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot.
A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez hasonlóan széles körű
nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. május 14.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. május 21.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. december 10.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 38
Főcsoport azonosító szám:
133/16/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 13,5 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, 12 milliárd Ft költségvetési kiadást
teljesített és a 2005. december 31-i könyvviteli mérleg szerint 24 milliárd Ft
összegű vagyonnal rendelkezett. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi
megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes program és
módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot.
A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez hasonlóan széles körű
nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 29.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. február 5.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. július 23.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 39
Főcsoport azonosító szám:
133/17/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információ
szolgáltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során célunk annak
feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokhoz szükséges kiadások
milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös tekintettel egyes
kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai. Az Állami
Számvevőszék az önkormányzat vezetésének kíván megelőző jelleggel
segítséget nyújtani a szabályszerű gazdálkodási rendszer kialakításához.
A téma jelentősége: Az ellátott feladatok sokrétűsége és az ehhez kapcsolódó
kiadások, bevételek, valamint a vagyon aránya az önkormányzatok összességén
belül indokolja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzése keretében ennél az önkormányzatnál önálló számvevőszéki
jelentés készüljön. Az önkormányzat a 2005. évben 20,6 milliárd Ft
költségvetési bevételből gazdálkodott, 19,6 milliárd Ft költségvetési kiadást
teljesített és a 2005. december 31-i könyvviteli mérleg szerint 108,1 milliárd Ft
összegű vagyonnal rendelkezett. Az ellenőrzés célja, feladata illeszkedik a többi
megyei, fővárosi kerületi, városi önkormányzat gazdálkodási rendszerének
átfogó ellenőrzéséhez. Az ellenőrzéshez kialakított egységes program és
módszer biztosítja a sajátosságok bemutatása mellett az összehasonlíthatóságot.
A tapasztalatoknak a többi számvevőszéki jelentéshez hasonlóan széles körű
nyilvánosságra hozatala az önkormányzati gazdálkodás nyitottságát,
átláthatóságát elősegíti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. április 10.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. április 16.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. november 5.

A tervezett kapacitás igény: 195 ellenőri nap, ebből tervévben: 195 nap.

Témasorszám: 40
Főcsoport azonosító szám:
133/21/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

A 2006. évi országgyűlési, valamint önkormányzati és nemzeti, etnikai
kisebbségi képviselőválasztások lebonyolításához felhasznált pénzeszközök
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a választásokkal kapcsolatos
feladatokat ellátó központi szervek, valamint a megyei és települési
önkormányzatok az ellátandó feladatok költségigényét megalapozottan
tervezték-e, a jogszabályi előírásoknak megfelelően használták-e fel a pénzügyi
eszközöket. A központi szervek, valamint a választás lebonyolításában
közreműködő területi, külképviseleti és helyi választási irodák, valamint
önkormányzatok a pénzügyi elszámolást a vonatkozó jogszabályokban előírt
módon és határidőre teljesítették-e. Az ellenőrzés feladata továbbá
megvizsgálni, hogy a választások során miként hasznosultak az Állami
Számvevőszék 2004. évi választásokkal összefüggő vizsgálat megállapításai,
ajánlásai.
A téma jelentősége: A választási eljárásról szóló törvény alapján a választások
előkészítésével
és
lebonyolításával
kapcsolatos
állami
feladatok
végrehajtásának vizsgálata és a vizsgálati tapasztalatokról az Országgyűlés
tájékoztatása az Állami Számvevőszék feladata. Az ellenőrzés a 2006. április 9.
és 23. napjára kitűzött kétfordulós országgyűlési választás, valamint a 2006.
október 1. napjára kiírt önkormányzati és nemzeti, etnikai kisebbségi választás
előkészítésére és lebonyolítására fordított pénzeszközök szabályszerű és
célszerű felhasználásának vizsgálatára terjedt ki. Ezen választásokra a központi
költségvetés összesen 11,95 milliárd Ft-ot biztosított.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 15.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. június 18.

A tervezett kapacitás igény: 647 ellenőri nap, ebből tervévben: 647 nap.

Témasorszám: 41
Főcsoport azonosító szám:
133/20/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

Budapest Főváros Önkormányzata átfogó ellenőrzésének I. üteme
Budapest Főváros Önkormányzatánál a Balatoni út felüljáró beruházás
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni a Balatoni út felüljáró beruházás műszaki,
gazdasági előkészítését, a kivitelezés folyamatát, a beruházási célokmányban
meghatározottak teljesítését.
A téma jelentősége: A Balatoni út felüljáró beruházást, az azt igénybevevő
nagy járműforgalom hosszú idejű elterelése következtében, fokozott
közfigyelem kísérte. Indokolt ezért értékelni, hogy a beruházás műszaki,
gazdasági előkészítése és a kivitelezés a jogszabályoknak megfelelően, az
elvárható gondossággal történt-e. A vizsgálat kiterjed a beruházási rendszer
működésének ellenőrzéséről az önkormányzatnál készült 2004. évi jelentésben
megfogalmazott javaslatok hasznosulására és a beruházások ellenőrzési
nyomvonalának kialakítására abból a célból, hogy azok hogyan járultak hozzá a
beruházási célokmányban meghatározottak teljesítéséhez.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. augusztus
27.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. december 10.

A tervezett kapacitás igény: 350 ellenőri nap, ebből tervévben: 350 nap.

Témasorszám: 42
Főcsoport azonosító szám:
123/5/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Munkaerőpiaci Alap (MPA)
rendelkezésre álló forrásainak nagysága és felhasználása összhangban volt-e az
MPA jogszabályban előírt feladataival, és hogyan járult hozzá a munkaképes
korú népesség munkaerőpiaci aktivitásának növeléséhez, az inaktívak
munkaerőpiaci megjelenéséhez; a rendelkezési jogosultsággal felruházott
minisztériumok
belső
kontrollrendszere,
az
érdekegyeztetés
intézményrendszere hogyan biztosította az MPA célszerű működtetését; a
munkaerőpiaci szervezet tevékenységét befolyásoló szervezeti, személyi,
informatikai és pénzügyi feltételek megalapozták-e a feladatok hatékony
ellátását; miként hasznosultak a korábbi számvevőszéki ellenőrzés
megállapításai, javaslatai.
A téma jelentősége: A kedvezőtlen munkaerőpiaci folyamatok megfordítása a
gazdaságpolitika kiemelt célja. A munkanélküliségi ráta 2006 harmadik
negyedévében 7,5% volt, az év során mintegy másfél százalékponttal
meghaladta a 2004-re jellemző, 6% körüli szintet. Kiugróan magas a
munkanélküliség a fiatalok, a 15-24 évesek körében. Az MPA 2006. évre
előirányzott 295,6 Mrd Ft-os kiadása 20%-kal magasabb a 2004. évi
előirányzatnál, ugyanakkor az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökre
fordítható források MPA-n belüli aránya csökkent. Az aktív eszközök köre (pl.
a pályakezdők alkalmazásának fokozott támogatásával) bővült, és
megkezdődött a munkaerőpiaci szervezet korszerűsítése. Az MPA működését
átfogóan 1999-ben, majd 2004-ben ellenőrizte az ÁSZ. Az MPA éves
beszámolóját könyvvizsgáló hitelesíti. A vizsgálat a 2004-2006 közötti
időszakra terjed ki.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. február 26.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. május 29.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. december 17.

A tervezett kapacitás igény: 1440 ellenőri nap, ebből tervévben: 1440 nap.

Témasorszám: 43
Főcsoport azonosító szám:
121/2/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A felsőoktatás kollégium beruházási programjának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az állami és a vállalkozási szektor
együttműködésében 2005-2008 között megvalósuló felsőoktatási kollégium
beruházási és rekonstrukciós program előkészítése kellő megalapozottsággal, az
állami és felsőoktatási intézményi érdekek figyelembevételével, eredményesen
történt-e; a vállakozási szféra által kivitelezett kollégiumi beruházások és
rekonstrukciók összhangban vannak-e a felsőoktatás fejlesztésének céljaival; a
közpénzek felhasználása a projektek megvalósítása és működtetése során
gazdaságosan és hatékonyan zajlik-e.
A téma jelentősége: A Magyar Universitas Program megvalósításaként a
magántőke bevonásával - Public Private Partnership (PPP) fejlesztéssel - 165
Mrd Ft-os felsőoktatási beruházási, infrastruktúra-fejlesztési program indult.
Ennek részét képezi a felsőoktatás kollégium beruházási program 30 Mrd Ft-os,
valamint a kollégiumi rekonstrukciós program 19 Mrd Ft-os bekerülési
költséggel 2005-2008 között. A 2091/2003. (V. 15.) Korm. határozat tartalmaz
döntést 10 ezer diákotthoni férőhely vállalkozási alapon történő
megvalósításáról. Az új diákotthoni férőhelyek létesítésére irányuló kollégium
2
beruházási program előzetesen 18 felsőoktatási intézményt érint, és 150 ezer m
területbővítést eredményez. A program finanszírozását és a beruházások
kivitelezését a közbeszerzési pályázatokon nyertes vállalkozások végzik. A
közszférán belüli kötelezettségvállalás megosztását az Oktatási és Kulturális
Minisztérium, illetve a felsőoktatási intézmények közötti megállapodások
biztosítják.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. április 10.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. október 1.

A tervezett kapacitás igény: 850 ellenőri nap, ebből tervévben: 850 nap.

Témasorszám: 44
Főcsoport azonosító szám:
123/7/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. 2006. évi működésének és a
központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a költségvetési törvényben az
Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Zrt. tevékenységét érintő előirányzatok,
kötelezettségek, garanciavállalások hogyan teljesülnek; összhangban vannak-e
a törvényi előírásokkal, a társaság működési bevételei, ráfordításai az üzleti
tervében meghatározott célkitűzéseknek megfelelően, a törvényben előírt
keretek között alakulnak-e; a társaság gazdálkodásában érvényesülnek-e a
szabályszerűségi, takarékossági szempontok, továbbá hogyan hasznosították az
előző számvevőszéki ellenőrzés megállapításait, javaslatait.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettsége - az
állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi
XXXIX. törvény alapján - folyamatosan, évente ellenőrizni az állam vállalkozói
vagyonának alakulását, privatizációját és működését. A 2006. évi tevékenység
ellenőrzése kiterjed a társaság gazdálkodására és a hozzárendelt vagyon
alakulásának, privatizációjának és működésének ellenőrzésére. Az ÁPV Rt.
hozzárendelt vagyona 2006 elején 678,1 Mrd Ft, saját vagyona pedig 11,9 Mrd
Ft. A társaságnál könyvvizsgáló működik.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 8.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. március 19.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. augusztus 21.

A tervezett kapacitás igény: 770 ellenőri nap, ebből tervévben: 770 nap.

Témasorszám: 45
Főcsoport azonosító szám:
131/1/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

A Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
gazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a
(2) bekezdésének e) pontja alapján annak értékelése, hogy a közalapítvány a
vagyonát, illetve a központi költségvetésből kapott támogatást szabályosan és
az alapító okiratában meghatározott céljai érdekében használta-e fel.
A téma jelentősége: A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi
IV. törvény 74/G. §-ának (3) bekezdése alapján, a Fővárosi Bíróságon
nyilvántartásba vett Magyar Auschwitz Alapítvány - Holocaust Dokumentációs
Központ vagyonának felajánlását elfogadva, a náci koncentrációs táborokban
faji, vallási, etnikai és más politikai okokból elpusztított magyar álampolgárok
emlékének megőrzése, és a holocausttal kapcsolatos dokumentáció gyűjtése
érdekében hozta létre 2002-ben a Holocaust Dokumentációs Központ és
Emlékgyűjtemény Közalapítványt. A közalapítványt a Fővárosi bíróság a
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kiemelkedően közhasznú szervezetté
minősítette. Az Országgyűlés a közalapítvány részére a 2002-2006. évekre
vonatkozóan feladatainak ellátására az éves költségvetési törvényekben
meghatározva névre címzetten 908,7 millió Ft-ot hagyott jóvá. A rendelkezésre
álló források a közalapítványi célok megvalósítását és működési költségeinek
biztosítását szolgálják.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. február 21.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. június 18.

A tervezett kapacitás igény: 276 ellenőri nap, ebből tervévben: 276 nap.

Témasorszám: 46
Főcsoport azonosító szám:
131/2/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A 2006. évi országgyűlési választásra fordított pénzeszközök
elszámolásának ellenőrzése a jelölő szervezeteknél és a független jelölteknél
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2006. évi általános
országgyűlési képviselő választáson indult jelölő szervezetek és független
jelöltek betartották-e a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 92. §-a
(1) bekezdésének előírását, amely szerint "A független jelöltek, illetőleg a
jelölő szervezetek a választásra a 91. §-ban foglalt költségvetési támogatáson
felül jelöltenként legfeljebb egymillió forintot fordíthatnak."
A téma jelentősége: A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 92.
§-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az országgyűlési
képviselőválasztásra fordított állami és más pénzeszközök, anyagi támogatások
felhasználásának ellenőrzése az Állami Számvevőszék feladata. A választásra
fordított állami és más pénzeszközök felhasználását az ÁSZ a választás
második fordulóját követő egy éven belül az országgyűlési képviselethez jutott
jelölő szervezetek és független jelöltek tekintetében hivatalból, egyéb jelölő
szervezetek és független jelöltek tekintetében más jelölt, jelölő szervezet
kérelmére ellenőrzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 26.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. február 22.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. június 18.

A tervezett kapacitás igény: 170 ellenőri nap, ebből tervévben: 170 nap.

Témasorszám: 47
Főcsoport azonosító szám:
131/2/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

A Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a
(2) bekezdésének e) pontja alapján annak értékelése, hogy a közalapítvány a
vagyonát, illetve a központi költségvetésből kapott támogatást szabályosan és
az alapító okiratában meghatározott céljai érdekében használta-e fel.
A téma jelentősége: A közalapítványt a Kormány a 2234/2003. (X. 1.) Korm.
határozattal az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat és ellátásokat
igénybevevők, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő
gyermekek jogainak érvényesítését és védelmét szolgáló önálló, országos,
egységes betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői intézményrendszer
megteremtése érdekében kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató
szervezetként hozta létre 250 millió Ft induló vagyonnal, ezen belül 5 millió Ft
törzsvagyon megjelölésével. A közalapítvány megalapítása óta 2006. évig
feladatainak ellátására 855 millió Ft állami támogatást kapott. A rendelkezésre
álló forrásokat a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők
foglalkoztatására, képzésére, a jogvédelem és jogbiztonság érdekében
szükséges elemzések, tanulmányok, kiadványok készíttetésére, szakértői
feladatok ellátására fordítja.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. február 14.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. június 11.

A tervezett kapacitás igény: 219 ellenőri nap, ebből tervévben: 219 nap.

Témasorszám: 48
Főcsoport azonosító szám:
131/3/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

A Táncsics Mihály Alapítvány 2005-2006. évi gazdálkodása
törvényességének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő,
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.
törvény 4. §-ának (2) bekezdése alapján annak értékelése, hogy az alapítvány
törvényesen gazdálkodik-e.
A téma jelentősége: Az Országgyűlés a pártok Alkotmányban biztosított, a
népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő közreműködésének
elősegítése, az állampolgári tájékoztatás szélesítése, a politikai kultúra
fejlesztése érdekében történő politikai képzés, kutatás, tudományos és
ismeretterjesztő tevékenység támogatására engedélyezte, hogy a parlamenti
pártok költségvetési támogatásra jogosult alapítványokat hozzanak létre,
amelyek gazdálkodása törvényességének ellenőrzését két évenként az Állami
Számvevőszék végzi. Az ÁSZ 2005-ben az alapítvány 2003-2004. évi
gazdálkodásának törvényességét ellenőrizte. Államigazgatási szervek ezeknek
az alapítványoknak a gazdasági-pénzügyi ellenőrzésére nem jogosultak. A
Táncsics Mihály Alapítvány 2005. évre 444,3 millió Ft költségvetési támogatást
kapott, a 2006. évi költségvetési törvényben jóváhagyott támogatási
előirányzata 444,3 millió Ft.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. augusztus 1.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. augusztus
31.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. december 17.

A tervezett kapacitás igény: 157 ellenőri nap, ebből tervévben: 157 nap.

Témasorszám: 49
Főcsoport azonosító szám:
131/3/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 2002-2005. évi
pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az országos kisebbségi
önkormányzat működési feltételrendszere miként változott a vizsgálandó
időszakban; a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel
meg a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés
sajátosságainak; biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának
törvényessége és szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó
kormányrendeletek előírásainak betartása.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 2. §-a (5) bekezdésének, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 39/G. §-a (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján ellenőrzi az országos önkormányzat gazdálkodását, az
állami költségvetésből nyújtott támogatás, illetve az állam által meghatározott
célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése
az országos kisebbségi önkormányzat 1999-2000. évi, beszámolóval lezárt,
gazdálkodásának vizsgálatára terjedt ki.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 26.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. február 15.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. május 21.

A tervezett kapacitás igény: 106 ellenőri nap, ebből tervévben: 106 nap.

Témasorszám: 50
Főcsoport azonosító szám:
131/4/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

A Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási
Szabadelvű Alapítvány 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő,
kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.
törvény 4. §-ának (2) bekezdése alapján annak értékelése, hogy az alapítvány
törvényesen gazdálkodik-e.
A téma jelentősége: Az Országgyűlés a pártok Alkotmányban biztosított, a
népakarat kialakításában és kinyilvánításában történő közreműködésének
elősegítése, az állampolgári tájékoztatás szélesítése, a politikai kultúra
fejlesztése érdekében történő politikai képzés, kutatás, tudományos és
ismeretterjesztő tevékenység támogatására engedélyezte, hogy a parlamenti
pártok költségvetési támogatásra jogosult alapítványokat hozzanak létre,
amelyek gazdálkodása törvényességének ellenőrzését kétévenként az Állami
Számvevőszék végzi. Államigazgatási szervek ezeknek az alapítványoknak a
gazdasági-pénzügyi ellenőrzésére nem jogosultak. A Szabó Miklós Alapítvány
2005. évben 105,8 millió Ft költségvetési támogatást kapott, a 2006. évi
költségvetési törvényben jóváhagyott támogatási előirányzata 105,8 millió Ft.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. augusztus 1.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. augusztus
31.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. december 17.

A tervezett kapacitás igény: 177 ellenőri nap, ebből tervévben: 177 nap.

Témasorszám: 51
Főcsoport azonosító szám:
131/5/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az Országos Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2002-2005. évi
pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az országos kisebbségi
önkormányzat működési feltételrendszere miként változott a vizsgálandó
időszakban; a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel
meg a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés
sajátosságainak; biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának
törvényessége és szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó
kormányrendeletek előírásainak betartása.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 2. §-a (5) bekezdésének, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 39/G. §-a (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján ellenőrzi az országos önkormányzat gazdálkodását, az
állami költségvetésből nyújtott támogatás, illetve az állam által meghatározott
célra ingyenes juttatott vagyon felhasználását. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése az
országos kisebbségi önkormányzat 1999-2000. évi, beszámolóval lezárt
gazdálkodásának vizsgálatára terjedt ki.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. február 16.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. március 1.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. május 21.

A tervezett kapacitás igény: 83 ellenőri nap, ebből tervévben: 83 nap.

Témasorszám: 52
Főcsoport azonosító szám:
131/6/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az Országos Szerb Önkormányzat 2003-2006. évi pénzügyi-gazdasági
tevékenységének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az országos kisebbségi
önkormányzat működési feltételrendszere miként változott a vizsgálandó
időszakban; a gazdálkodás szervezettsége, szabályszerűsége mennyiben felel
meg a jogszabályi követelményeknek és az önkormányzati működés
sajátosságainak; biztosított-e a gazdálkodás és a pénzeszközök felhasználásának
törvényessége és szabályszerűsége, a számviteli törvény és a vonatkozó
kormányrendeletek előírásainak betartása.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 2. §-a (5) bekezdésének, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 39/G. §-a (1) bekezdésének
felhatalmazása alapján ellenőrzi az országos önkormányzat gazdálkodását, az
állami költségvetésből nyújtott támogatás, illetve az állam által meghatározott
célra ingyenes juttatott vagyon felhasználását. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése az
országos kisebbségi önkormányzat 1999-2000. évi, beszámolóval lezárt
gazdálkodásának vizsgálatára terjedt ki.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. április 13.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. május 3.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. szeptember 3.

A tervezett kapacitás igény: 120 ellenőri nap, ebből tervévben: 120 nap.

Témasorszám: 53
Főcsoport azonosító szám:
131/7/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A Magyar Igazság és Élet Pártja 2005-2006. évi gazdálkodása
törvényességének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a párt által készített és a
Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak
megfelelnek-e, a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat
tartalmaznak-e, a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a
vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat; a párt működéséhez szabályszerűen
igénybe vehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e párttörvény által
tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott adományt.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 5. §-a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló többször módosított - 1989. évi XXXIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdése
alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami
Számvevőszék jogosult. A törvény kétévenkénti ellenőrzési kötelezettséget ír
elő. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése a párt 2003-2004. évi gazdálkodásának
törvényességét vizsgálta. A téma jelentőségét nem az ellenőrzött összeg
nagysága, hanem a jogállamiságból eredő azon garanciális követelmény
indokolja, hogy minden szervezet gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
biztosított legyen, a törvényekben meghatározott korlátok és tilalmak
megsértését szankciók követhessék. A költségvetési támogatásban részesülő
pártok gazdálkodását a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt
ellenőrizni. Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodásának ellenőrzését a
2004. évtől érvényes pártellenőrzési módszerek alapján végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. április 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. április 26.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. szeptember 3.

A tervezett kapacitás igény: 164 ellenőri nap, ebből tervévben: 164 nap.

Témasorszám: 54
Főcsoport azonosító szám:
131/8/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

A Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a párt által készített és a
Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak
megfelelnek-e, a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat
tartalmaznak-e, a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a
vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat; a párt működéséhez szabályszerűen
igénybe vehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e párttörvény által
tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott adományt.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 5. §-a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló többször módosított - 1989. évi XXXIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdése
alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami
Számvevőszék jogosult. A törvény kétévenkénti ellenőrzési kötelezettséget ír
elő. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése a párt 2003-2004. évi gazdálkodásának
törvényességét vizsgálta. A téma jelentőségét nem az ellenőrzött összeg
nagysága, hanem a jogállamiságból eredő azon garanciális követelmény
indokolja, hogy minden szervezet gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
biztosított legyen, a törvényekben meghatározott korlátok és tilalmak
megsértését szankciók követhessék. A költségvetési támogatásban részesülő
pártok gazdálkodását a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt
ellenőrizni. Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodásának ellenőrzését a
2004. évtől érvényes pártellenőrzési módszerek alapján végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. augusztus 1.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. augusztus
30.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. december 17.

A tervezett kapacitás igény: 250 ellenőri nap, ebből tervévben: 250 nap.

Témasorszám: 55
Főcsoport azonosító szám:
131/9/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Szabad Demokraták Szövetsége - Magyar Liberális Párt 2005-2006. évi
gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a párt által készített és a
Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak
megfelelnek-e, a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat
tartalmaznak-e, a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a
vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat; a párt működéséhez szabályszerűen
igénybe vehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e párttörvény által
tiltott gazdálkodó tevékenységet, illetve nem fogadott-e el tiltott adományt.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi XXXVIII.
törvény 5. §-a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló többször módosított - 1989. évi XXXIII. törvény 10. §-ának (1) bekezdése
alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami
Számvevőszék jogosult. A törvény kétévenkénti ellenőrzési kötelezettséget ír
elő. Az ÁSZ korábbi ellenőrzése a párt 2003-2004. évi gazdálkodásának
törvényességét vizsgálta. A téma jelentőségét nem az ellenőrzött összeg
nagysága, hanem a jogállamiságból eredő azon garanciális követelmény
indokolja, hogy minden szervezet gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
biztosított legyen, a törvényekben meghatározott korlátok és tilalmak
megsértését szankciók követhessék. A költségvetési támogatásban részesülő
pártok gazdálkodását a politikai élet tisztasága érdekében rendszeresen indokolt
ellenőrizni. Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodásának ellenőrzését a
2004. évtől érvényes pártellenőrzési módszerek alapján végzi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. augusztus 21.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. szeptember
6.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. december 17.

A tervezett kapacitás igény: 201 ellenőri nap, ebből tervévben: 201 nap.

Témasorszám: 56
Főcsoport azonosító szám:
123/3/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A villamosenergia ellátás rendszerének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a rendszer működésében, az
ellátási és szolgáltatási rendszerben maradt állami feladatellátásban, a
jogszabályok hatására végbement változások, azok szabályszerűsége és
célszerűsége mennyiben segítette az állami tulajdonban maradt energiaellátási
szereplők gazdasági és ellátási szempontú eredményességét és tulajdonosi
irányítását, és az, hogy liberalizáció mennyiben segítette ezek szabadpiacon
történő eredményes szereplését.
A téma jelentősége: A 2001-ben elfogadott villamosenergia törvény, és a
kapcsolódó jogszabályok megteremtették a jogi feltételeket az Európai Unió
irányelvei által előírt villamosenergia kereskedelem liberalizációjához. Az
1995 végén elkezdődött privatizáció eredményeként a villamosenergia
ellátásban többségbe került a magántulajdon. 2003-tól kettős piac alakult ki, a
közüzemi árampiac mellett megjelent az új versenypiac. A piacnyitással a piaci
szereplők vezetékhálózatokhoz azonos feltételekkel, szabadon hozzáférhetnek,
és változott a villamosenergia tarifa szerkezete. A 2004. évi adatok szerint
Magyarország energiafelhasználása 38 453 GWh, ennek 32%-át használják fel
a háztartások. A felhasználás 77,2%-a közüzemi ellátásból származik. A
villamos energia többszintű, 400 kV-os, 120 kV-os, majd a 20 kV-os, illetve 10
kV-os vezetékeken jut el a fogyasztókhoz. Ezt a folyamatot a MAVIR Zrt.
hangolja össze. A közüzemi ellátáshoz az erőművek, a közüzemi
nagykereskedő Magyar Villamos Művek Rt. és az áramszolgáltató
részvénytársaságok tartoznak. A vizsgálatot az átalakulóban levő energiaellátás
rendszer, és a 2007 közepétől a 03/54/EC EU direktívához igazodó teljesen
liberalizált árampiac indokolja.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. április 2.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. október 8.

A tervezett kapacitás igény: 810 ellenőri nap, ebből tervévben: 810 nap.

Témasorszám: 57
Főcsoport azonosító szám:
133/18/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A helyi önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi
költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és
elszámolása felülvizsgálati tevékenységének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: a költségvetési törvények IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet előirányzataira vonatkozó önkormányzati igénylések,
pályázatok és elszámolások Magyar Államkincstár által végzett előzetes és
utólagos ellenőrzési feladatellátásának ellenőrzése a rendszer hatékonyságának
fejlesztése érdekében.
A téma jelentősége: A helyi önkormányzatok a központi költségvetés IX.
fejezetében részükre biztosított 815,6 milliárd Ft támogatási előirányzatokból a
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságaihoz benyújtott igénylések és
pályázatok alapján részesedhetnek. Az igényléseket az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény előírásai szerint a Területi Igazgatóságához kell
benyújtani, amelyek azokat szabályszerűségi szempontból megvizsgálják a
jogtalan igénybevétel megelőzése érdekében. Az igénybevett hozzájárulásokkal
és támogatásokkal a helyi önkormányzatoknak a költségvetési beszámolójukban
el kell számolniuk. Az elszámolások szabályszerűségét a Kincstár a tárgyévet
követő év végéig felülvizsgálja. A kincstári ellenőrzés módszerének,
terjedelmének valamint hatékonyságának értékelése alapul szolgálhat a MÁK
által végzett ellenőrzési tevékenység hatékonyságának továbbfejlesztéséhez,
valamint az ÁSZ stratégiájában megfogalmazott, a zárszámadás keretében az
önkormányzatoknál végzett ÁSZ ellenőrzések módszerének megújításához.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. május 21.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2007. október 1.

A tervezett kapacitás igény: 950 ellenőri nap, ebből tervévben: 950 nap.

III.

2007-BEN INDULÓ, 2008-RA ÁTHÚZÓDÓ
ELLENŐRZÉSEK

Témasorszám: 58
Főcsoport azonosító szám:
122/1/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 22. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Pénzügyi-szabályszerűségi

Az állami költségvetés 2007. évi végrehajtásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi
költségvetése teljesítését bemutató törvényjavaslat valósághűen tükrözi-e a
2007. évi pénzügyi folyamatokat és a költségvetés végrehajtásában jog- és
hatáskörrel rendelkezők a törvényekben kapott felhatalmazásuk kereteik között,
kötelezettségeiknek megfelelően tettek-e eleget; érvényesültek-e a 2007. évi
költségvetésről szóló törvény, a számvitelről szóló törvény és a kapcsolódó
kormányrendeletek a költségvetési szervekre, a nemzetgazdasági számlákon
lebonyolított pénzforgalomra (kiadás, bevétel) és elszámolásaikra, az
elkülönített állami pénzalapokra, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira
vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a jogi szabályozás és az állami
irányítás egyéb eszközeinek (kormányhatározatok stb.) előírásai.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék alkotmányos kötelezettségének
teljesítésével segíti az Országgyűlés törvényalkotó munkáját. Az Állami
Számvevőszék az általa - a nemzetközileg elfogadott legjobb gyakorlattal
összhangban - kidolgozott, fokozatosan továbbfejlesztett módszertan szerint
minősíti, meghatározott körben a beszámolókat. Az ellenőrzés során segítjük a
fejezeti belső ellenőröknek az intézményi beszámoló megbízhatóságára
irányuló ellenőrzését.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. július 9.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. november
19.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. augusztus 18.

A tervezett kapacitás igény: 14800 ellenőri nap, ebből tervévben: 6000 nap.

Témasorszám: 59
Főcsoport azonosító szám:
121/4/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok
finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az Oktatási és Kulturális
Minisztérium fejezetnél a nem önkormányzati fenntartású közoktatási
intézmények és a közoktatási feladatok finanszírozási rendszere, az előirányzott
költségvetési támogatások eredményesen járultak-e hozzá a közoktatás-politika
céljainak megvalósításához; a fejezet közoktatási feladat támogatási
rendszerének céljai eredményesen és hatékonyan teljesültek-e; a közoktatás
finanszírozási támogatások felhasználása az előirányzott céloknak megfelelően
történt-e.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék önálló ellenőrzési témaként
eddig még nem vizsgálta a fejezet közoktatási támogatási rendszerét, amely a
nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények és a közoktatási
szakmai feladatok finanszírozását szolgálja. A közoktatásról az 1993. évi
LXXIX. törvény rendelkezik. A fejezetnél a közoktatás támogatási
rendszerének részét képezi a "Közoktatási feladatok támogatása" fejezeti
kezelésű előirányzat (2006. évi tervezett összege 1,8 Mrd Ft), továbbá a
normatív finanszírozási alcímek között a "Közoktatási célú humán szolgáltatás
és kiegészítő támogatás", valamint a "Gyakorló iskolák normatív támogatása"
jogcímcsoport. Az előbbi jogcímcsoporton belül, 2006. évben a humán
szolgáltatások normatív állami támogatása 66,4 Mrd Ft-os, az egyházi és
kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 13,9 Mrd Ft-os
előirányzattal rendelkezik. Az ellenőrzés a 2005-2007. I. félévi pénzeszközök
felhasználására irányul, az oktatási célú non-profit szervezetek költségvetési
támogatásának ellenőrzése kivételével (lásd 78. téma).
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. június 11.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. október 1.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. március 24.

A tervezett kapacitás igény: 620 ellenőri nap, ebből tervévben: 540 nap.

Témasorszám: 60
Főcsoport azonosító szám:
123/4/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A központi költségvetés intézményrendszerének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a központi költségvetés –
jogszabályban rögzített – állami feladatainak ellátását megalapozta-e a
feladatoknak a fejezetek irányítása alá tartozó intézményekhez rendelése; a
szervezet- és feladat-rendszer felülvizsgálatát követően megszűnt-e a
párhuzamos feladatellátás, megvalósult-e az általános jellegű, funkcionális
tevékenységek intézményi kereteken átnyúló elvégzése; az egyes állami
funkciók ellátásának módja (pl. a feladatot végző szervezet gazdálkodási
formája, kiválasztása, finanszírozása), a felügyeletet ellátó szerv által
működtetett irányítási, ellenőrzési mechanizmus hogyan járult hozzá a
feladatok célszerű és eredményes végrehajtásához.
A téma jelentősége: Évek óta napirenden van az állami feladatok körének
felülvizsgálata, a feladatok hatékony ellátását biztosító célszerű intézményi
szerkezet kialakítása. Az Állami Számvevőszéknek a Kormány takarékossági
intézkedései megalapozásához összegzett megállapításai szerint a központi
költségvetési intézményrendszer szűkítésének szándéka 2003 végéig nem
valósult meg, elmaradt az állami feladatok felülvizsgálata, nem készültek az
intézménykorszerűsítésre
irányuló
elemzések,
az
intézmények
létszámgazdálkodása elvált a feladatoktól. A Magyar Köztársaság 2005. évi
költségvetése végrehajtásáról szóló ÁSZ-jelentés megállapította, hogy a néhány
fejezetnél elindított szervezetkorszerűsítések pénzügyi-gazdasági hatása nem
volt számszerűsíthető. A vizsgálat a 2004-2006 közötti időszakra terjed ki.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. június 18.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. október 23.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. április 7.

A tervezett kapacitás igény: 1100 ellenőri nap, ebből tervévben: 970 nap.

Témasorszám: 61
Főcsoport azonosító szám:
121/1/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A költségvetést megillető játékadó beszedési rendszerének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a szerencsejátékok ellenőrzésére
jogosult főbb szervezetek (Szerencsejáték Felügyelet, Adó- és Pénzügyi
Ellenőrzési
Hivatal,
Vámés
Pénzügyőrség)
által
kialakított
kontroll-rendszerek elősegítik-e a játékadó minél teljesebb körű beszedését, az
adóelkerülési lehetőségek feltárását; a pénzügyminiszter eleget tesz-e irányítási,
felügyeleti
és
jogalkotási
kötelezettségének,
intézkedéseivel
és
iránymutatásaival hozzájárul-e az adóbeszedési feladatok hatékony és
eredményes végrehajtásához.
A téma jelentősége: A játékadó a központi költségvetés bevételeinek mintegy
1%-át, a gazdálkodó szervezetek befizetéseinek 7-8%-át jelentő adónem. A
befizetéseket közel 110 szerencsejáték szervezéssel foglalkozó cég, továbbá 32
ezer játékautomata üzemeltetője teljesítette. A magyar szerencsejáték piac
szereplői a központi költségvetésbe 2004-ben 64 Mrd Ft, 2005-ben 66 Mrd Ft
játékadót, és ehhez kapcsolódóan 2004-ben 10,5 Mrd Ft, 2005-ben 15,7 Mrd Ft
személyi jövedelemadót fizettek be. A Szerencsejáték Felügyelet 2004-ben 18
643, 2005-ben 18 056 ellenőrzést végzett, 2004-ben 43 616, 2005-ben 40 067
bíróság által felülvizsgálható és 2004-ben 1958, 2005-ben pedig 1617 PM-hez
benyújtandó fellebbezéssel támadható határozatot hozott. A Felügyelet
2004-ben 380 M Ft, 2005-ben pedig 259 M Ft bírságot szabott ki. Az adónemet
érintően az ÁSZ korábban még nem végzett ellenőrzést.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. október 15.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2008. február 25.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. augusztus 11.

A tervezett kapacitás igény: 960 ellenőri nap, ebből tervévben: 260 nap.

Témasorszám: 62
Főcsoport azonosító szám:
123/9/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Pénzügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a fejezet az államháztartással
kapcsolatos feladatait a jogszabályok szerint látta-e el; az államháztartás belső
pénzügyi ellenőrzési rendszerét megfelelően alakította-e ki; a belső
kontrollrendszert célszerűen építette-e ki és működtette, a költségvetési
előirányzatai összhangban voltak-e a szakmai feladatokkal, illetve előirányzatai
felhasználása során a költségvetési gazdálkodási feladatokat a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, hatékonyan látta-e el; a korábbi számvevőszéki
ellenőrzések megállapításait, javaslatait megfelelően hasznosította-e.
A téma jelentősége: Az ÁSZ legutóbb 2003-ban végzett átfogó ellenőrzést a
fejezetnél. A PM közreműködött a gazdaságpolitikai programok kialakításában,
összehangolta a Kormány pénzügypolitikáját, feladata volt az államháztartás
egészét érintő kiemelt területek (az adók és adózás rendjének, a vámok és
vámigazgatás, a költségvetési, a jövedelem-, az ár-, az árfolyam- és a
devizapolitika) szabályozása, azok előkészítése. Az állami költségvetésre és
zárszámadásra vonatkozó törvényjavaslat előkészítéséért, koordinálásáért, a
végrehajtás felügyeletéért is a pénzügyminiszter volt a felelős. Ezen feladatai
ellátásához a XXII. fejezet 1-12. címein a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 138,2 Mrd Ft kiadási
előirányzatot biztosít, amelyből a támogatás 114 Mrd Ft. Az átfogó ellenőrzés
keretében megvizsgáljuk a fejezeti jogosítvánnyal felhatalmazott PSZÁF
működését is, amely a 9,9 Mrd Ft kiadási előirányzatát teljes egészében saját
bevételből fedezi.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. április 10.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. július 2.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. január 14.

A tervezett kapacitás igény: 760 ellenőri nap, ebből tervévben: 750 nap.

Témasorszám: 63
Főcsoport azonosító szám:
123/10/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A fejezeti kezelésű előirányzatok rendszerének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a központi költségvetésben a
fejezeti kezelésű előirányzatok kialakításánál kormányzati/fejezeti szinten
milyen szakmai feladatokat határoztak meg, illetve érvényesítettek, továbbá az
előirányzatok tervezése, felhasználása, értékelése rendszerének áttekinthetősége
biztosította-e a cél szerinti megvalósulást és az ellenőrizhetőséget, valamint
annak minősítését, hogy mindezek milyen költségvetési kockázatokat
jelentettek.
A téma jelentősége: A ciklusokon áthúzódó államháztartási reform egyik
fontos, deklarált célja volt a fejezeti kezelésű előirányzatok körének szűkítése,
tervezésének
megalapozottabbá
tétele,
felhasználásuk
nyomon
követhetőségének erősítése. Az ÁSZ vizsgálataiban ugyanakkor visszatérően
komoly hiányosságokat állapított meg a fejezeti kezelésű előirányzatok
felhasználása és elszámolása területén (pl. a megalapozatlanságból eredő
alultervezettség, illetve pénzbőség, a döntési mechanizmusok és az
eljárásrendek működésének problémái, az ÁSZ elutasító és korlátozó
záradékainak jelentős aránya).
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. szeptember 17.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2008. január 28.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. június 30.

A tervezett kapacitás igény: 1080 ellenőri nap, ebből tervévben: 420 nap.

Témasorszám: 64
Főcsoport azonosító szám:
123/11/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A magyar központi közigazgatás modernizációjának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a központi közigazgatás
továbbfejlesztését, korszerűsítését szakmai döntés-előkészítő anyagokkal
megalapozták-e; a kormányhatározatokban rögzített modernizációs célok
megvalósulását nyomon követték-e; a modernizációs törekvésekhez
hozzárendelték-e a szükséges forrásokat; hogyan valósult meg a tervezett
e-közigazgatás, mennyire szolgálta az e-demokrácia fejlesztését; a központi
közigazgatás korszerűsítése, modernizációja révén biztosították-e a feladatok és
a kompetenciák egyensúlyát, összhangját.
A téma jelentősége: A rendszerváltozást követő kormányok mindegyike
kisebb-nagyobb mértékben átalakította a központi államszervezet rendszerét, új
minisztériumokat és egyéb központi szerveket hoztak létre, régieket
megszüntettek, átalakítottak, változtatták azok belső szervezeti rendjét,
valamint a felügyeleti rendet. A 2006-ban alakult Kormány hirdette meg először
az átfogó államreformot, amely a rendszerváltozás kapcsán kialakult
államszervezet alapvető jellemzőit is érinti. A Kormány által már bejelentett
változások átalakítják a minisztériumok eddig kialakult szakmai irányításának
elveit. A minőségi változás irányát jelzi, hogy a központi költségvetési szervek
működési rendjében az önálló gazdálkodási jogkör fontos elemei
centralizálásra, azaz elvonásra kerülnek. A központi államszervezet újonnan
kialakuló rendjével kapcsolatban új kihívásokat fogalmaztak meg.
Ellenőrzésünk az új kihívásokra adott válaszok áttekintését is jelenti.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. december 10.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2008. május 5.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. november 24.

A tervezett kapacitás igény: 630 ellenőri nap, ebből tervévben: 20 nap.

Témasorszám: 65
Főcsoport azonosító szám:
123/13/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az újonnan létrehozott Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség kormányzati struktúrába illesztése, szabályozása,
működési rendje biztosította-e az európai tagságból fakadó ráháruló
kormányzati feladatok ellátását; az EU források igénybevételének hatékony és
eredményes hátterét; a hazai és EU források elosztásánál a hosszú távú nemzeti
és regionális fejlesztési szempontok érvényesülését, a tisztán hazai forrásokból
finanszírozott támogatási rendszerekhez illeszkedését; a rábízott hazai és EU
fejlesztési forrásokból származó közpénzek célszerű, átlátható, ellenőrizhető
felhasználásához kapcsolódó kontrolling rendszer működését; a jogelőd
szervezet – Nemzeti Fejlesztési Hivatal – feladatainak átvételét, azok
hatékonyabb és eredményesebb végrehajtását.
A téma jelentősége: Az EU csatlakozást követően 2007-től a korábbiakat
meghaladó nagyságrendű uniós támogatás igénybevételére nyílik lehetőség. Az
EU források hatékony abszorpciós képességéhez azonban – az EU
követelményekhez igazodó – a hazai forrásokkal megfelelően támogatott és
ütemezett nemzeti valamint regionális hosszú távú fejlesztési tervek, illetve jól
működő kontrolling rendszer szükséges. Mindemellett elvárás, hogy a
feladatokat gazdaságos, ugyanakkor hatékonyan működő szervezettel lássa el.
A 2006-ban megalakult új kormány július 1-jei hatállyal a MeH irányítása alatt
működő központi hivatalként hozta létre Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget
(NFÜ), felügyeletét a fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztosra bízta. Az
NFÜ a Nemzeti Fejlesztési Hivatal általános jogutódja.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. június 18.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. október 1.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. április 28.

A tervezett kapacitás igény: 1300 ellenőri nap, ebből tervévben: 1020 nap.

Témasorszám: 66
Főcsoport azonosító szám:
133/1/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 33. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó és
egyéb szabályszerűségi ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: értékelni, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét
biztosították-e a tervezés, a költségvetés végrehajtása és a zárszámadás során,
valamint a belső kontrollrendszer kiépítése, működése megfelelő biztosítékot
ad-e az önkormányzati pénzügyi gazdálkodási feladatok szabályszerű,
gazdaságos, eredményes ellátására, a megbízható pénzügyi információs
szoláltatási és beszámolási rendszerre. Az ellenőrzés során a kiemelt
önkormányzati körben (fővárosi, fővárosi kerületi, megyei, megyei jogú városi
és városi) célunk annak feltárása és bemutatása, hogy az ellátott feladatokra
fordított kiadások milyen forrásból, milyen összetételben biztosítottak, különös
tekintettel egyes kiemelt, kötelező jellegű feladatokra, továbbá hogyan
hasznosultak a korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai.
A községi önkormányzatok ellenőrzésével - egy szűkített programmal - a
képviselő testületeknek kívánunk megelőző jelleggel segítséget nyújtani a
szabályszerű és eredményes gazdálkodási rendszerük kialakításához.
A téma jelentősége: A helyi önkormányzatok az államháztartás
alrendszereként működve a 2005. év végén 9860,9 milliárd Ft saját vagyonnal
rendelkeztek, és a 2005. évre 3598,7 milliárd Ft éves bevételt, illetve 3274,9
milliárd Ft éves kiadást teljesítettek. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 92. §-ának (1) bekezdése alapján az önkormányzatok
gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi. Az önkormányzatok
gazdálkodásának rendszeres átfogó jellegű vizsgálata és korábbi
megállapításainak utóellenőrzése hozzájárul ezen jelentős értékű vagyonnal és
költségvetési bevétellel rendelkező államháztartási alrendszer gazdálkodásának
szabályszerűbbé, átláthatóbbá tételéhez.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. január 17.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. június 30.

A tervezett kapacitás igény: 8916 ellenőri nap, ebből tervévben: 8500 nap.

Témasorszám: 67
Főcsoport azonosító szám:
132/3/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök
felhasználásának eredményessége
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy milyen elmozdulás
tapasztalható a szakképzés területén a 2003-ban lezárt vizsgálatunk óta; a
gazdasági környezet és a szakképzés jogi szabályozásának változásai, a
2003-ban beindított szakiskolai fejlesztési program, valamint a
szakképzés-fejlesztési stratégia végrehajtása érdekében tett intézkedések milyen
hatással voltak a szakképzés eredményességére; a rendelkezésre álló források, a
pénzügyi, statisztikai információs rendszer segítséget nyújtott-e a szakképzés
megújulásához; a munkaerőpiac igényeihez való alkalmazkodás és a
szakképzés hatékonyságának növelése érdekében kialakítottak-e szakmai
kritériumokat és a költséghatékonyság mérésére szolgáló indikátorrendszert.
A téma jelentősége: Az elmúlt évtizedben az iskolai rendszerű szakképzés
fejlesztésének középpontjában a szakközépiskola állt, ugyanakkor a szakiskolai
képzésbe nagyobb arányban kerültek gyenge tanulási képességű tanulók, akik
korlátozott mértékben tudtak csak megfelelni a munkaerőpiaci elvárásoknak. A
Kormány 2015/2003. határozatában hatalmazta fel az oktatási minisztert a
szakiskolai fejlesztési program megkezdésére, és a 2003/2004. évi tanévtől
vehette kezdetét a szakmai fejlesztő munka. A program megvalósítására 13
milliárd Ft állt rendelkezésre a központi költségvetésből, illetve a Szakképzési
Alapból. A tárca kidolgozta a – korábban az ÁSZ által is hiányolt – szakképzési
stratégiát a szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése
érdekében, melynek végrehajtásához szükséges intézkedésekről az 1057/2005.
(V.31.) Korm. határozat rendelkezett. 2007. évben aktuálissá válik a program
teljesülésének áttekintése, értékelése, mely a 2003. évben befejezett, a
szakképzési struktúra szerepét a munkaerőpiaci igények kielégítésében
áttekintő ellenőrzésünk utóvizsgálatának is tekinthető.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. március 1.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. szeptember
24.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. június 12.

A tervezett kapacitás igény: 1510 ellenőri nap, ebből tervévben: 1240 nap.

Témasorszám: 68
Főcsoport azonosító szám:
132/4/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak szerepe a
közszolgáltatások és területfejlesztési feladatok ellátásában
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a többcélú kistérségi társulások
megalakulására és működésük normatív ösztönzésére fordított pénzeszközök
felhasználása összhangban volt-e az együttműködés céljaival, mennyiben
szolgálták az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb megszervezésének
elősegítését, azok színvonalának kiegyenlített emelését, a kistérségek
összehangolt fejlesztésének előmozdítását, és miként hasznosultak a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai.
A téma jelentősége: Az ÁSZ az elmúlt évek során több témavizsgálat kapcsán
is jelezte, hogy az önkormányzati feladatellátás eddig kialakult szervezeti
keretei nem támogatják sem a hatékony, sem pedig a színvonalas,
esélyegyenlőséget biztosító közszolgáltatást. A kistérségek településeinek
önkéntes alapon szerveződő társulásai számára a közigazgatás és
közszolgáltatások hatékonysági szempontú megszervezésére, 2004-2006. között
évente eltérő nagyságrendben, összesen 40,9 milliárd Ft összegben álltak
források rendelkezésre a központi költségvetésben. Ezen túl 2006-ban az
európai uniós, valamint a hazai fejlesztési célú támogatások és egyéb
támogatások (például a közmunka programok) elbírálásakor prioritást kaptak a
társulások fejlesztési elképzelései, támogatási igényei. Az anyagi ösztönzés
hatására az ország 168 tervezési és statisztikai kistérségében 2005. végéig
157-ben jött létre többcélú kistérségi társulás. A társulások által felvállalt
közszolgáltatások köre széles. A bevezetett ösztönző eszközök hasznosulása, a
működési tapasztalattok visszacsatolása és közigazgatási reformcélokkal való
összevetése időszerűvé vált.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. április 1.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. szeptember
3.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. május 7.

A tervezett kapacitás igény: 1996 ellenőri nap, ebből tervévben: 1750 nap.

Témasorszám: 69
Főcsoport azonosító szám:
132/7/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

Kiemelt beruházások ellenőrzése a helyi önkormányzatoknál
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a befejezett gyógyfürdő
beruházások műszaki és pénzügyi lebonyolítása, a szerződéses feltételek
kialakítása, az elszámolások rendje megfelelt-e a szabályozás különböző
szintjein meghatározott előírásoknak, hatékonyan és költségtakarékosan
szolgálta-e a célkitűzések megvalósítását, az önkormányzat tulajdonosi
érdekeit; a rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a gazdaságosság kritériuma
szerint választották-e ki, és eredményesen használták fel a beruházás
előkészítése, megvalósítása során; megfelelő hangsúlyt kaptak-e a
környezetvédelmi és területfejlesztési szempontok, az üzemeltetés feltételei.
A téma jelentősége: Az önkormányzati ellenőrzések tapasztalatai szerint a
fejlesztési célkitűzések nem kellően megalapozottak, nem átgondolt fejlesztési
koncepció mentén valósulnak meg és nem megfelelően igazodnak a térségi
területfejlesztési elképzelésekhez. A megfelelő műszaki előkészítés hiánya, a
versenyeztetés előnyeinek nem kellő kihasználása, a pénzügyi feltételek
bizonytalanságai, koordinációs és szervezési problémák sok esetben a
beruházások kivitelezésének elhúzódását, az eredeti tervek módosítását, a
költségek növekedését eredményezik, de hátrányosan hatnak a megvalósítandó
szolgáltatás színvonalára és az üzemeltetés költségeinek alakulására is.
Nemzetgazdasági
szempontból
kiemelkedő
az
egészségturisztikai
beruházásokra (gyógyfürdőkre) négy év alatt biztosított közel 31 milliárd forint
támogatás. A fejlesztések eredményeként a turizmus növekedése közvetlenül és
közvetetten is hatást gyakorol a gazdaságra. A helyi önkormányzati fürdők,
kiemelten gyógyfürdők helyzetével foglalkozó ellenőrzés is több beruházás
esetében megállapította, hogy a fejlesztés sem műszaki, sem pénzügyi
szempontból nem volt megfelelően előkészített. Néhány esetben a
fürdőfejlesztések indokoltsága, célszerűsége is megkérdőjelezhető volt és több
beruházás esetében a befejezési határidő elhúzódása miatt azok eredményessége
még nem volt értékelhető.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. szeptember
3.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. május 19.

A tervezett kapacitás igény: 1730 ellenőri nap, ebből tervévben: 1440 nap.

Témasorszám: 70
Főcsoport azonosító szám:
132/7/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

Az önkormányzati kórházak és a bentlakásos szociális intézmények
ápolásra, rehabilitációra fordított pénzeszközei felhasználásának
ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzati kórházaknak
és a bentlakásos szociális intézményeknek ápolás, gondozás, valamint
rehabilitáció területein meglévő feladataiban, az ellátás feltételeiben milyen
párhuzamosságok és milyen eltérések vannak; a lakossági igények kielégítése
mennyire megoldott, milyen területi különbségek jellemzik a szolgáltatásokhoz
való hozzáférést, az ellátás különböző formái közötti kapcsolat mennyire jött
létre; az egészségügyi és szociális ellátások egységes rendszerének
kialakításához milyen szervezési intézkedések szükségesek annak érdekében,
hogy a közfinanszírozásban rendelkezésre álló pénzeszközök hatékonyabb,
gazdaságosabb és eredményesebb felhasználásával a közszolgáltatások
színvonala javuljon.
A téma jelentősége: A demográfiai változások miatt Magyarországon megnőtt
az igény az idős korú, valamilyen krónikus betegségben szenvedő emberek
ellátása, gondozása és rehabilitációja iránt. Az ápolás, rehabilitáció jelenleg
egyaránt feladata az egészségügyi valamint a szociális ellátásnak, az ellátások
finanszírozása, az ellátás napi költségei azonban jelentős mértékben
különböznek. A krónikus ellátások finanszírozására az E Alap 42 milliárd Ft-ot,
a fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybetegek, valamint
időskorúak bentlakásos ellátására a központi költségvetés 43 milliárd Ft állami
hozzájárulást biztosít. A kórházak nem hivatottak a szociális problémák
megoldására, de a finanszírozási ösztönzők hatására a becslések szerint a
kórházi ágyakon nyújtott ellátás 30%-a szociális indíttatású. A bentlakásos
szociális intézmények emelkedő számban látnak el tartós ápolásra,
rehabilitációra szoruló betegeket alacsony finanszírozás és területi
egyenetlenség mellett.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. január 29.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. szeptember
17.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. június 15.

A tervezett kapacitás igény: 1810 ellenőri nap, ebből tervévben: 1220 nap.

Témasorszám: 71
Főcsoport azonosító szám:
123/1/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az Alap kiszámítható és biztos
forrást jelentett-e az innováció ösztönzésére és támogatására; lehetővé tette-e a
hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, az innovációs infrastruktúra és a
szolgáltató tevékenységek fejlesztését; az Alap bevételi és kiadási szerkezete a
tervezetthez viszonyítva hogyan alakult; a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (NKTH) szervezete megfelelően segítette-e az Alap, a pályázati
rendszer, a belső kontrollrendszer, valamint a monitoring működését.
A téma jelentősége: Az Országgyűlés az ország versenyképességének és
fenntartható fejlődésének új ismereteken és azok alkalmazásán alapuló
erősítésére, a kutatás-fejlesztés és eredményei alkalmazásának megfelelő
mértékű és kiszámítható finanszírozására megalkotta a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvényt. Az Alapban költségvetési és
államháztartáson kívüli források egyesítése valósul meg, fő bevételi forrása a
gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék és az állami támogatás.
A nem pályázati úton megítélt támogatás nem haladhatja meg a kiadási
előirányzat 3%-át, a kezeléssel kapcsolatos kiadások pedig a 3,3%-ot. Az Alap
működtetése a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és
felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szerint az NKTH
feladata. Az Alap kiadása 2004. évben 22,5 Mrd Ft volt 16,0 Mrd Ft
innovációs járulék befizetése mellett. A 2005. évi költségvetési törvény az Alap
kiadási előirányzatát 36,8 Mrd Ft-ban, az innovációs járulék mértékét 23,4 Mrd
Ft-ban határozta meg. 2006-ban a költségvetési törvény szerint az Alap kiadási
előirányzata 36,7 Mrd Ft, amelyből 12,3 Mrd Ft a tervezett költségvetési
támogatás.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. július 2.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. október 24.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. május 12.

A tervezett kapacitás igény: 890 ellenőri nap, ebből tervévben: 720 nap.

Témasorszám: 72
Főcsoport azonosító szám:
121/6/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

Az egyes onkológiai szűrési programokra fordított pénzeszközök
hasznosulásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy megfelelően hasznosulnak-e a
szűrésekre tervezett és fordított költségvetési pénzösszegek; a programok
végrehajtásában érvényesül-e az egyenlő hozzáférés; a morbiditási adatokkal
összhangban és a szűrési programok eredménye megmutatkozik-e a regisztrált
új betegek számában és az ellátásuk költségeiben.
A téma jelentősége: Az Egészségügyi Világszervezet országjelentése szerint a
daganatos eredetű halálozás Magyarországon meghaladja az európai országok
átlagát és közép-kelet európai összehasonlításban is magas: évente mintegy 30
ezer. A standardizált halálozási arányszám másfélszerese a korábbi
EU-országokéinak (WHO adat 2004). Az utóbbi évek népegészségügyi
programjai kiemelt szerepet szántak a lakossági szűrővizsgálatok
kiterjesztésének a halálozás csökkentésére, a korai stádiumban megkezdett
olcsóbb és nagyobb gyógyulási esélyt kínáló betegség-felismerés növelésére. A
szűrési módszerek megbízhatósága megsokszorozódott az orvosi technológia
fejlődése nyomán, így az egészségügyi kormányzat fokozatosan kiterjesztette a
szűrési programokat: 2001 decemberétől a mammográfiás emlőrák, 2003
szeptemberétől méhnyakrák, illetve 2004-2005-től a vastagbélrák szűrés
szervezésével. A 2006-os költségvetési évre 260 M Ft előirányzatot tervezett
ezen három népegészségügyi szűrővizsgálatra az egészségügyi tárca az ÁNTSZ
ezzel kapcsolatos ügyviteli költségeire. A szűrések ellátási költségei az E. Alap
teljesítmény-finanszírozásában jelennek meg.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. június 11.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. október 1.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. április 7.

A tervezett kapacitás igény: 890 ellenőri nap, ebből tervévben: 730 nap.

Témasorszám: 73
Főcsoport azonosító szám:
123/6/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a vasúti közlekedés korszerűsítése
hogyan valósult meg; a MÁV Rt. a kezelésében lévő vagyonnal megfelelően
gazdálkodott-e; az elmúlt időszak állami fejlesztési és konszolidációs források
felhasználásánál, a vasút strukturális átszervezésére tett előkészületeknél
miként vették figyelembe az EU követelményeit; hogyan hasznosultak a
korábbi számvevőszéki ellenőrzések megállapításai és javaslatai.
A téma jelentősége: A MÁV Rt. 1999-2000. évi működésének és
gazdálkodásának ellenőrzésekor az Állami Számvevőszék megállapította, hogy
a vasúti reform végrehajtása – különös tekintettel az intézményi, szolgáltatói és
finanszírozási rendszerekre – az EU-hoz való csatlakozás követelményeit még
nem teljesítette maradéktalanul. A hazai vasúti pályát a teherfuvarozásra
2006-ig, személyszállításra pedig 2007-ig meg kell nyitni az EU tagállamainak
vasúttársaságai előtt. Fontos nemzetgazdasági kérdés, hogy az európai
közlekedési folyosók fejlesztése milyen hatást gyakorolt a hazai közlekedési
szektorra, a fejlődési lehetőségeket a meglévő vállalkozói vasút hogyan
használta ki, továbbá a vasúti közlekedés korszerűsítése során a fő és
mellékvonalak fejlesztése harmonikusan valósult-e meg. A MÁV Rt. 2005. évi
üzleti terve szerint a társaság 2005-ben várható vesztesége 80,7 Mrd Ft, saját
tőkéje 55,0 Mrd Ft, jegyzett tőkéje 208,0 Mrd Ft, hosszú lejáratú hitelállománya
246,4 Mrd Ft lesz.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. július 9.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. október 8.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. május 5.

A tervezett kapacitás igény: 770 ellenőri nap, ebből tervévben: 590 nap.

Témasorszám: 74
Főcsoport azonosító szám:
123/8/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Magyar Távirati Iroda Zrt. 2007. évi gazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a társaság szabályozása, szervezeti
és működési rendszere összhangban volt-e a feladatokkal; törvényesen,
célszerűen és eredményesen gazdálkodott-e a rendelkezésre bocsátott
vagyonnal és a központi költségvetésből a részvénytársaság közszolgálati
feladatai ellátásához nyújtott működési és céltámogatással, valamint értékelni a
korábbi számvevőszéki ellenőrzés megállapításainak és javaslatainak
hasznosulását.
A téma jelentősége: A nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII.
törvény 9. §-a és az MTI Zrt. alapító okirata szerint a társaság elnöke évente
beszámol az Országgyűlésnek az Zrt. tevékenységéről, amelynek keretében sor
kerül a mérleg és az eredménykimutatás jóváhagyására, valamint a nyereség
felosztására. Az elnök beszámolóját az Felügyelő Bizottság véleményével
együtt kell az Országgyűlés elé terjeszteni. A beszámolóhoz mellékelni kell az
Állami Számvevőszék elnökének jelentését az Zrt. tevékenységéről. A
társaságnál könyvvizsgáló működik.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. augusztus 6.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. november 5.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. május 19.

A tervezett kapacitás igény: 470 ellenőri nap, ebből tervévben: 220 nap.

Témasorszám: 75
Főcsoport azonosító szám:
131/5/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: a Ptk. 74/G. §-ának (8) bekezdése alapján annak
értékelése, hogy a közalapítvány a vagyonát, illetve a központi költségvetésből
kapott támogatást szabályosan és az alapító okiratában meghatározott céljai
érdekében használta-e fel.
A téma jelentősége: A Kormány az 1039/1999. (IV. 21.) Korm. határozattal a
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény 20. §-a alapján és a 21. §-ban megfogalmazott közfeladatok
végrehajtásában történő közreműködés érdekében, a fogyatékos személyek
rehabilitációjának és esélyegyenlőségük biztosítása céljából hozta létre a
Fogyatékosok Esélye Közalapítványt 50 millió Ft induló vagyonnal, ezen belül
5 millió Ft törzsvagyon megjelölésével. A közalapítványt a Fővárosi bíróság a
nyilvántartásba vétellel egyidejűleg kiemelkedően közhasznú szervezetté
minősítette. A közalapítvány 2003-2006. években feladatainak ellátására 1182
millió Ft állami támogatást kapott. A közalapítvány céljai elérése érdekében
szolgáltatást és nyilvánosan meghirdetett pályázat keretében támogatást
nyújthat.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. október 30.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2008. január 1.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. május 8.

A tervezett kapacitás igény: 278 ellenőri nap, ebből tervévben: 90 nap.

Témasorszám: 76
Főcsoport azonosító szám:
121/3/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Átfogó

A Magyar Nemzeti Bank 2007. évi működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB)
működése megfelelt-e a törvényi előírásoknak, a belső szabályzatoknak és az
intézményi célkitűzéseknek; megítélni továbbá, hogy az MNB gazdálkodásában
érvényesítette-e a hatékonyság, a takarékosság, a gazdaságosság és a
szabályszerűség követelményét, ennek keretében a tervezés megalapozottságát,
a működési költségek és a beruházási kiadások alakulását, a létszám- és
bérgazdálkodást; beszerzései esetében a közbeszerzési törvény előírásainak
betartását, a belső ellenőrzési tevékenységet,
a teljesítmény-ellenőrzés
módszerének alkalmazásával a 2007. évben várhatóan befejeződő Logisztikai
Központ beruházás megvalósítását, valamint a korábbi számvevőszéki
ellenőrzések javaslatainak hasznosulását.
A téma jelentősége: Az MNB-nek kiemelt szerepe van a pénzügyi stabilitás
biztosításában és a pénzügyi rendszer prudenciális felügyeletében. Az MNB
jegybanki feladatai ellátását szabályszerű és hatékony működése is
befolyásolja. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 45.
§-ában foglaltak alapján az MNB működésének ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat az Állami Számvevőszék végzi, ezzel segíti az Országgyűlés
ellenőrző és döntéshozó munkáját. Az ellenőrzés magában foglalja a Magyar
Köztársaság 2007. évi költségvetése végrehajtásához kapcsolódó elszámolások
szabályszerűségének vizsgálatát is, ugyanakkor nem terjed ki az MNB
mérlegének és éves beszámolójának valódiságára, mivel azt külső
könyvvizsgáló auditálja.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. szeptember 24.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2008. január 2.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. május 26.

A tervezett kapacitás igény: 530 ellenőri nap, ebből tervévben: 240 nap.

Témasorszám: 77
Főcsoport azonosító szám:
121/10/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A 2007-ben befejeződő autópálya beruházások ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a beruházási szerződések
előkészítése, a szerződéses feltételek összhangban vannak-e a jogszabályokban
és kormányhatározatokban meghatározott követelményekkel; az autópálya
beruházások során a határidő, a minőség és a költség célok a jogszabályokkal és
a szerződésekben foglaltakkal összhangban teljesültek-e; a teljesítések
elszámolásának rendszere, módja alkalmas-e a szerződéseknek megfelelő
teljesítések nyomon követésére, a kifizetések és a tényleges teljesítések
összhangjának biztosítására; a szerződéses feltételek szerint történt-e az
autópálya beruházások megvalósítása.
A téma jelentősége: A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának
közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény (Aptv.)
melléklete 11 db autópálya szakasz átadását (összesen 247 km) rögzíti
2007-ben. Ezek az M0, M43, M6 és M7 autópályák különböző szakaszai. Az
autópálya szakaszok közül 3 db az ún. Program utak körébe tartozik, amelyek
finanszírozása a 317/2005.(XII.25.) Korm. rendelet szerint magántőke
bevonásával, piaci forrásból történik. Ezen túl az Aptv. szerint eredetileg
2006-os átadásra tervezett autópálya szakaszok közül 5 szakasz (90 km) építése
folyamatban van, az ideiglenes forgalomba helyezés 2007-ben várható. Az
Aptv. a 2003-2007. évekre szólóan 687 km gyorsforgalmi útszakasz átadását
rögzíti, amelynek 49%-át a várhatóan 2007-ben forgalomba helyezendő
szakaszok teszik ki.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. június 11.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. október 15.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. április 21.

A tervezett kapacitás igény: 1000 ellenőri nap, ebből tervévben: 760 nap.

Témasorszám: 78
Főcsoport azonosító szám:
131/10/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 31. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport
Közreműködő igazgatóság(ok): 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző
Igazgatóság
Az ellenőrzés típusa:
Egyéb szabályszerűségi

Az oktatási célú non-profit szervezetek költségvetési támogatása
felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy az oktatási célú non-profit
szervezeteknél rendeltetésszerű-e, társadalmilag hasznos-e a központi
költségvetésből kapott támogatások felhasználása, szabályszerű-e a
költségvetési támogatással összefüggő gazdálkodási és beszámolási
kötelezettség teljesítése, érvényesülnek-e a közhasznúsági törvény jelentési és
nyilvántartási követelményei.
A téma jelentősége: A társadalomban betöltött közcélú szerep szükségessé
teszi, hogy a non-profit szervezetek áttekinthető gazdálkodással, rendezett
államháztartási
kapcsolatokkal
működjenek,
a
kapott
támogatást
rendeltetésszerűen és szabályszerűen használják fel. A non-profit szektor egyik
fontos csoportját képviselik az oktatás területén működő szervezetek. A KSH
felmérése szerint 2004-ben 7665 non-profit szervezet működött az oktatás
területén, amelynek 90%-a alapítvány/közalapítvány és 10%-a társas non profit
szervezet volt. E szektor költségvetésből kapott támogatása 2004-ben mintegy
98 milliárd, 2005-ben 108 milliárd Ft volt. Az oktatási célú non profit
szervezetek a költségvetésből normatív támogatásban, a fejezetek fejezeti
kezelésű előirányzataiból pályázattal, vagy egyedi elbírálás alapján, valamint az
éves költségvetési törvényekben névre címzetten kaphatnak támogatást.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. április 22.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2008. március 3.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. július 7.

A tervezett kapacitás igény: 697 ellenőri nap, ebből tervévben: 235 nap.

Témasorszám: 79
Főcsoport azonosító szám:
121/11/07
Ellenőrzésért felelős főcsoport: 21. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport
Az ellenőrzés típusa:
Teljesítmény-ellenőrzés

A gazdaságfejlesztés állami eszközrendszere működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a gazdaságfejlesztés állami
eszközrendszere működtetésének alkalmazott gyakorlata eredményesen és
hatékonyan támogatja-e Magyarország gazdaságfejlesztési célkitűzéseinek
megvalósítását; értékelni az államháztartáson belüli és kívüli eszközöket, azok
EU konformitását és az intézményrendszert az eszközrendszer működése
tekintetében; értékelni, hogy mennyiben hasznosultak a vállalkozások részére
biztosított társasági adót érintő adókedvezmények.
A téma jelentősége: A hazai gazdaságfejlesztés eszközrendszerében az uniós
és hazai támogatások jelentős szerepet játszanak. Magyarországnak 2007.
január 1-jétől lehetősége lesz az Európai Unió mintegy 22 milliárd eurós
fejlesztési forrását felhasználni. A gazdaságfejlesztés céljait nemzeti szinten,
hosszú távon az Országos Fejlesztési Koncepció (2006-2020), és az Országos
Területfejlesztési Koncepció (2006-2020) határozza meg. Ezek alapján a
középtávú időszakra szóló fejlesztési elképzeléseket a Nemzeti Akcióprogram
(2005-2008) tartalmazza, amelynek összhangban kell lennie a megújított
Lisszaboni stratégiával, amely szerint a növekedésre és foglalkoztatás
növelésére kell összpontosítani. A társasági adóról szóló törvény az export
növelésére, az idegenforgalom fejlesztésének elősegítésére, továbbá kiemelt
térségben, illetve vállalkozási övezetben megvalósuló beruházások támogatása
biztosít adókedvezményt a vállalkozások részére. A társasági adóhoz
kapcsolódó adókedvezmények hatékonyságának és eredményességének
értékelését az EUROSAI VI. Kongresszusa által kedvezményezett párhuzamos
ellenőrzés keretében végezzük.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. április 10.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2007. július 23.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. február 11.

A tervezett kapacitás igény: 1670 ellenőri nap, ebből tervévben: 1630 nap.

Témasorszám: 80
Ellenőrzésért felelős főcsoport:

23. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport
32. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési
Főcsoport

Az ellenőrzés típusa:

Teljesítmény-ellenőrzés

A közbeszerzési rendszer működésének ellenőrzése
Az ellenőrzés célja: annak értékelése, hogy a központi költségvetési szervek, a helyi
önkormányzatok és intézményeik közbeszerzéseinél érvényesültek-e az európai
közösségi jog követelményeihez igazított törvényi szabályozás előírásai; a
közbeszerzések módosult eljárási rendje hogyan illeszkedett a költségvetési gazdálkodás
rendszerébe; a közbeszerzések végrehajtása és ellenőrzése helyileg megfelelően
szabályozott-e; az ellenőrzött intézményi kör közbeszerzési gyakorlata tükrözi-e az új
törvényi szabályozás főbb célkitűzéseit; tapasztalható-e kellő előrelépés a közbeszerzési
szemlélet elfogadása, alkalmazása tekintetében; továbbá hasznosultak-e a korábbi
számvevőszéki ellenőrzések megállapításai, javaslatai.
A téma jelentősége: Az Állami Számvevőszék a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL.
törvény (Kbt.) hatályba lépését követően 1997-ben és 2001-ben ellenőrizte a központi
költségvetési szervek és a helyi önkormányzatok, valamint azok intézményei
közbeszerzéseit. Az Országgyűlés ezt követő időszakban - a közbeszerzések terén a
nemzetközi szerződéseinkkel és az Európai Közösség jogszabályaival való összhang
megteremtése érdekében - megalkotta a 2003. évi CXXIX. törvényt. Az új törvényi
szabályozást elsősorban a közbeszerzésre voantkozó közösségi irányelvek
rendelkezéseinek magyar jogrendszerbe történő átültetése indokolta, de nem titkolt
szándék volt a Kbt. hatályba lépése óta eltelt időszak jogalkalmazási tapasztalatainak
hasznosítása, és ennek alapján a közbeszerzési szabályozok továbbfejlesztése,
kiigazítása is. Az ellenőrzés alapvetően - a hatályos közösségi közbeszerzési
irányelvekhez igazított új szabályozási környezetben - az állami költségvetés szerkezeti
rendjébe tartozó fejezetek, valamint a helyi önkormányzatok gazdálkodása
folyamatában végrehajtott közbeszerzésekre koncentrál.
Előkészítés kezdetének időpontja: 2007. október 8.
A helyszíni ellenőrzés kezdési időpontja (a program jóváhagyása): 2008. január 21.
A jelentést megvitató elnöki értekezlet időpontja: 2008. augusztus 11.

A tervezett kapacitás igény: 2580 ellenőri nap, ebből tervévben: 470 nap.

FÜGGELÉK
az ÁSZ 2007. évi ellenőrzési tervéhez

KITEKINTŐ TÁBLÁZATOK

2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése
Az állami vagyon-, az államháztartáson kívülre kerülő közpénzek védelme
2007

2008

2009

Az ÁPV Rt. 2006. évi műkö- Az ÁPV Rt. 2007. évi műkö- Az ÁPV Rt. 2008. évi működésének ellenőrzése
désének ellenőrzése
désének ellenőrzése
A 2006. évi zárszámadás ellenőrzése keretében a fejezeti
kezelésű előirányzatok körét
érintő megállapítások

A 2007. évi zárszámadás ellenőrzése keretében a fejezeti
kezelésű előirányzatok körét
érintő megállapítások

A 2008. évi zárszámadás ellenőrzése keretében a fejezeti
kezelésű előirányzatok körét
érintő megállapítások
A Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzése

A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Az APV Rt. működésének ellenőrzése (2003-2004-2005-2006)
A Magyar Posta Rt. működésének ellenőrzése (2004)
A Hitelgarancia Rt. működésének ellenőrzése (2004)
Az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzése (2004)
A kincstári vagyon kezelésének és működtetésének ellenőrzése (2005)
A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. működésének ellenőrzése (2005)
A Magyar Export-Import Bank Rt. működésének ellenőrzése (2005)
A Magyar Követeléskezelő Rt. működésének ellenőrzése (2005)
A kincstári vagyon kezelésének és működésének ellenőrzése (2005)
A Földhitel és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzése (2006)
Magyar Fejlesztési Bank Rt. működésének ellenőrzése (2006)
A tartósan veszteségesen működő állami tulajdonú gazdaságok ellenőrzése (2006)
Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a jelentés elkészül.

2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Egészségügy
2007

2008

2009

Az állami és önkormányzati Az egyes onkológiai szűrési Közgyógyellátás rendszerének
kórházak gyógyszergazdálko- programokra fordított pénz- ellenőrzése
dásának ellenőrzése
eszközök
hasznosulásának
ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2002)
Az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzése (2003)
Az állami egészségügyi beruházásokra és felújításokra fordított pénzeszközök hasznosulásának
ellenőrzése (2004)
Az egészségügy területén megvalósuló Phare programok ellenőrzése (2004)
A gyógyszerfogyasztás helyzetének, finanszírozási és támogatási rendszerének ellenőrzése
(2004)
Az irányított betegellátási modellkísérlet ellenőrzése (2005)
Az Egészségügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2005)
Az egészségügyi szakellátások privatizációjának ellenőrzése (2006)
Az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzése (2006)

Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a jelentés elkészül.

2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Európai Uniós támogatások és hazai társfinanszírozás
2007

2008

2009

A SAPARD program végrehaj- Az EQUAL közösségi kezde- A Nemzeti Fejlesztési Terv I.
tására és a támogatások kifize- ményezési támogatás felhasz- befejezését követő ellenőrzése
tésére létrehozott magyaror- nálásának ellenőrzése
szági intézményrendszer 2006.
évi igazoló ellenőrzési
Az EMOGA Garancia Részle- Az INTERREG közösségi kez- A Nemzeti Fejlesztési Terv II.
géből finanszírozott intézkedé- deményezési támogatás fel- időarányos teljesítésének elsek kifizető ügynökségi felada- használásának ellenőrzése
lenőrzése
tait ellátó szervezet 2006. évi
igazoló szervi ellenőrzése
Uniós támogatások hazai mo- A Kohéziós Alapból kiválasznitoring ellenőrzési rendszere tott projektek ellenőrzése
működésének ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Az egészségügy területén megvalósult PHARE programok ellenőrzései (2004)
Az EMOGA Garancia Részleg kifizető ügynökség feladatát ellátó szervezet akkreditáció előtti
ellenőrzése (2004)
A SAPARD program végrehajtására és a támogatások kifizetésére létrehozott magyarországi
intézményrendszer 2003., 2004., és 2005.évi igazoló ellenőrzése (2004, 2005,2006)
Az ISPA támogatással megvalósított közlekedésfejlesztési programok ellenőrzése (2004, 2005)
Az EMOGA Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések kifizető ügynökségi feladatait
ellátó szervezet 2004. és 2005. évi igazoló szervi ellenőrzése (2005, 2006)
A Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásának ellenőrzése (2006)
Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a jelentés elkészül.

2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Felsőoktatás
2007

2008

2009

A felsőoktatás kollégium beru- Az Oktatási és Kulturális Mi- A felsőoktatási infrastruktúra
házási programjának ellenőr- nisztérium fejezetnél a közok- fejlesztési programjának ellenzése
tatási feladatok finanszírozásá- őrzése
ra fordított pénzeszközök
hasznosulásának ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A felsőoktatás normatív finanszírozási rendszere működésének ellenőrzése (2004)
A felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzése (2005)
Az Oktatási Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2005)
A felsőoktatási állami intézmények ingatlangazdálkodásának ellenőrzése (2006)
A közoktatási intézmények tankönyvellátási rendszerének ellenőrzése (2006)

Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a jelentés elkészül.

2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Közlekedés, közlekedés-fejlesztés
2007

2008

2009

2006-ban befejeződő autópálya A 2007-ben befejeződő autó- A Nemzeti Autópálya Zrt. és a
beruházások ellenőrzése
pálya beruházások ellenőrzése Nemzeti Autópályakezelő Zrt.
működésének ellenőrzése
A vasúti közlekedés korszerűsítésének ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Az M3 autópálya beruházás pénzügyi folyamatának ellenőrzése (2002)
A Mária-Valéria híd beruházás ellenőrzése (2002)
Az M7 autópálya felújítás pénzügyi folyamatának ellenőrzése (2003)
A Magyar Államvasutak Rt. 1999-2000. évi működésének és gazdálkodásának ellenőrzése
(2002)
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2003)
A Szekszárdi Duna Híd beruházás ellenőrzése (2004)
ISPA támogatással megvalósított közlekedésfejlesztési programok ellenőrzése (2005)
Az állami utak fenntartásának ellenőrzése (2006)
Az autópálya beruházások finanszírozási megoldásainak összehasonlító ellenőrzése (2006)

Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a jelentés elkészül.

2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Központi költségvetés
2007

2008

2009

A költségvetést megillető A központi költségvetés in- Az adórendszer átalakítása
áfabevételek
realizálásának tézményrendszerének ellenőr- eredményességének ellenőrzéellenőrzése
zése
se
Az Állami költségvetés 2006. A költségvetést megillető jáévi végrehajtásának ellenőrzé- tékadó beszedési rendszerének
se
ellenőrzése
Vélemény a Magyar Köztársa- A Pénzügyminisztérium fejeság 2008. évi költségvetéséről zet működésének ellenőrzése
A Földművelésügyi és Vidék- A fejezeti kezelésű előirányfejlesztési Minisztérium fejezet zatok rendszerének ellenőrzése
működésének ellenőrzése
A Külügyminisztérium fejezet Az állami költségvetés 2007.
működésének ellenőrzése
évi végrehajtásának ellenőrzése
A Polgári Nemzetbiztonsági A gazdaságfejlesztés állami
Szolgálatok pénzügyi-gazda- eszközrendszere működésének
sági ellenőrzése
ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzése (2004)
A Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzése (2005)
A társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzése (2005)
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működésének ellenőrzése (2006)
A közösségi és hazai költségvetést megillető vámbevételek realizálása feltételeinek és a vámeljárások eredményességének értékelése (2006)
Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a jelentés elkészül.

2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Környezetvédelem, természetvédelem
2007

2008

2009

A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program
megvalósítására fordított pénzeszközök
hasznosulásának
ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Környezetvédelmi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2002)
A Fertő tó térség természetvédelmének ellenőrzése (2003)
A környezetvédelmi alap célfeladatokra előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
(2004)
Az ISPA támogatásból megvalósított környezetvédelmi programok ellenőrzése (2004)
A Magyar-Osztrák-Szlovén határmenti térség környezet- és természetvédelmének ellenőrzése
(2005)
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2006)

Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a jelentés elkészül.

2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Foglalkoztatás
2007

2008

2009

Közmunkaprogramok támoga- A Munkaerőpiaci Alap műkö- A Humánerőforrás Fejlesztési
tására fordított pénz-eszközök désének ellenőrzése
Operatív Programra fordított
hasznosulásának ellenőrzése
pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
A munkaképesség megőrzésére fordított pénzeszközök
hasznosulásának ellenőrzése
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzése (2004)
Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése (2005)

Megjegyzés: az ellenőrzések abban az évben szerepelnek a táblázatban, amikor azokról a jelentés elkészül.

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

A helyi önkormányzatok egészségügyi és szociális feladatai
2007

2008

2009

Az önkormányzati kórházak
és bentlakásos szociális intézmények ápolásra, rehabilitációra fordított pénzeszközei
felhasználásának ellenőrzése

Önkormányzati
kórházak
pénzügyi, egyensúlyi helyzetének ellenőrzése (utóvizsgálat)

Fogyatékos személyek (gyermek és felnőtt) szociális ellátása, a rehabilitáció szervezése

A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
Gyermekvédelemmel kapcsolatos személyes gondoskodást nyújtó ellátások vizsgálat (2004)
A hajléktalanokat ellátó intézményrendszer ellenőrzése (2005)
Az önkormányzatok szociális alapellátási tevékenységének ellenőrzése (2006)

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

Önkormányzati beruházások
2007

2008

2009

A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2006. évi felhalmozási célú támogatások
ellenőrzése

A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2007. évi felhalmozási célú támogatások
ellenőrzése

A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2008. évi felhalmozási célú támogatások
ellenőrzése

A települési önkormányzatok Az
ivóvízminőség-javító A területfejlesztés térségi intöbbcélú kistérségi társulásai- program megvalósulásának tézményrendszerének műkönak szerepe a közszolgálta- ellenőrzése
dési feltételei, hatékonysága
tások és területfejlesztési feladatok ellátásában
A PPP programok eredményei
a helyi önkormányzatok feladatellátásában
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A címzett támogatásból finanszírozott egészségügyi beruházások, rekonstrukciók ellenőrzése
(2004)
A helyi önkormányzati fürdők – kiemelten a gyógyfürdők – helyzete, fejlesztésének lehetőségei különös tekintettel az idegenforgalomra és turizmusra (2004)
A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2004. évi felhalmozási
célú támogatások ellenőrzése (2005)
A helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2005. évi felhalmozási
célú támogatások ellenőrzése (2006)

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

A helyi önkormányzatok kommunális feladatai
2007

2008

2009

Önkormányzatok hulladékgazdálkodási tevékenysége,
különös tekintettel a szelektív
hulladékgyűjtésre és a veszélyes hulladékra

A települési önkormányzatok
tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzése

Önkormányzati utak fejleszté- A szennyvízközmű fejlesztési
se, felújítása és fenntartása
célkitűzések megvalósítása az
Európai Uniós követelmények
tükrében (utóvizsgálat)
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A települési önkormányzatok szennyvízközmű fejlesztési és működtetési feladatai ellátásának
ellenőrzése (2004)
A köztemetők fenntartásának ellenőrzése (2004)
Az út és szennyvízcsatorna beruházásokra 2002-2005. években igénybe vett közműfejlesztési
támogatás igénylésének és felhasználásának ellenőrzése (2005)
A települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési feladatainak ellátása
(2006)

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

A helyi önkormányzatok gazdálkodási feltételei
2007

2008

2009

A közbeszerzési rendszer mű- A helyi önkormányzatok A helyi önkormányzatok bérködésének ellenőrzése
adóztatási tevékenysége
és létszámgazdálkodása
Energia-racionalizálási intézkedésekre fordított források
felhasználásának eredményessége a helyi önkormányzatoknál

Az elektronikus közigazgatás
kialakítása,
működésének
hatékonysága a helyi önkormányzatoknál

A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság

A tematikus számvevőszéki ellenőrzések kitekintő ütemezése

A helyi önkormányzatok oktatási feladatai
2007

2008

2009

Szakiskolai fejlesztési programra fordított pénzeszközök
felhasználásának eredményessége
A témakörhöz feldolgozható korábbi jelentések címeinek felsorolása
A középfokú oktatás feltételeinek alakulása (2004)
A középiskolai kollégiumok fenntartásának és fejlesztésének feltételei (2005)
Az iskola-előkészítés, általános iskolai oktatás feltételeinek biztosítása kistelepüléseken
(2005)

2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság
2008-2009. évre indítani tervezett ellenőrzések
1. A Magyar Nemzeti Bank gazdálkodásának ellenőrzése
2. A Magyar Távirati Iroda gazdálkodásának ellenőrzése
3. Az ÁPV Rt. működésének ellenőrzése
4. Vélemény a Magyar Köztársaság 2009. majd a 2010. évi költségvetéseiről
5. A Magyar Köztársaság 2007. majd a 2008. évi költségvetései végrehajtásának ellenőrzése
6. A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program megvalósítására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
7. Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósítására biztosított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
8. Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program megvalósítására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
9. Az INTERREG közösségi kezdeményezési támogatás felhasználásának ellenőrzése
10. Az EQUAL közösségi kezdeményezési támogatás felhasználásának ellenőrzése
11. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal fejezet működésének ellenőrzése
12. Országgyűlési Biztosok Hivatala fejezet működésének ellenőrzése
13. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése
14. A Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzése
15. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap működésének ellenőrzése
16. A MTV Rt. gazdálkodásának ellenőrzése
17. A Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzése
18. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség működésének ellenőrzése
19. A közgyógyellátás rendszerének ellenőrzése
20. Az adórendszer átalakítása eredményességének ellenőrzése
21. A Nemzeti Autópálya Zrt. és a Nemzeti Autópályakezelő Zrt. működésének ellenőrzése
22. A felsőoktatási infrastruktúra fejlesztési programjának ellenőrzése

23. A Kohéziós Alapból kiválasztott projektek ellenőrzése
24. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. befejezését követő ellenőrzése
25. A Nemzeti Fejlesztési Terv II. időarányos teljesítésének ellenőrzése
26. Az állami támogatású bérlakás programra fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
27. A versenysport támogatására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
28. A labdarúgó stadionok és létesítmények fejlesztésére fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzése
29. A Milleneumi Városközpont Kulturális Tömb beruházásának ellenőrzése
30. A Bíróságok fejezet működésének ellenőrzése
31. A színházak működéséhez nyújtott költségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzése
32. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet működésének ellenőrzése

3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság
2008-2009. évre tervezett ellenőrzések

1. A helyi önkormányzatok 2007. és 2008. évi költségvetési kapcsolatainak ellenőrzése
2. Az államháztartás önkormányzati alrendszere 2009. és 2010. évi költségvetésének véleményezése
3. A helyi önkormányzatok gazdálkodási rendszerének 2008. és 2009. évi átfogó ellenőrzése
4. A területfejlesztés térségi intézményrendszerének működési feltételei, hatékonysága
5. Az ivóvízminőség-javító program megvalósulásának ellenőrzése
6. A PPP programok eredményei a helyi önkormányzatok feladatellátásában
7. A helyi önkormányzatok adóztatási tevékenysége
8. Energia-racionalizálási intézkedésre fordított források felhasználásának eredményessége a helyi önkormányzatoknál
9. A helyi önkormányzatok bér- és létszámgazdálkodása
10. Az elektronikus közigazgatás kialakítása, működésének hatékonysága a helyi önkormányzatoknál
11. Az önkormányzatok kórházak pénzügyi, egyensúlyi helyzetének ellenőrzése (utóvizsgálat)
12. Fogyatékos személyek (gyermek és felnőtt) ellátása, a rehabilitáció szervezése
13. Önkormányzatok hulladékgazdálkodási tevékenysége, különös tekintettel a szelektív
hulladékgyűjtésre és a veszélyes hulladékra
14. A települési önkormányzatok tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának ellenőrzése
15. Önkormányzati utak fejlesztése, felújítása és fenntartása
16. A szennyvízközmű fejlesztési célkitűzések megvalósítása az Európai Uniós követelmények tükrében (utóvizsgálat)

17. A FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
18. A Magyar Demokrata Fórum 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
19. A Kereszténydemokrata Néppárt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
20. A Jobbik Magyarországért 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
21. A Magyar Szocialista Párt 2007-2008. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
22. A Szabad Demokraták Szövetsége – Magyar Liberális Párt 2007-2008. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
23. A Magyar Igazság és Élet Pártja 2007-2008. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
24. Költségvetési támogatásban nem részesülő pártok rendszervizsgálata
25. Az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2003-2006. évi pénzügyi-gazdasági
tevékenységének ellenőrzése
26. Az Országos Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2003-2006. évi pénzügyi-gazdasági tevékenységének ellenőrzése
27. Az Országos Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2003-2006. évi pénzügyi-gazdasági
tevékenységének ellenőrzése
28. Ágazati célú költségvetési támogatások felhasználásának rendszerellenőrzése
29. Köztestületek (gazdasági kamarák, MOB) költségvetési támogatásának rendszerellenőrzése
30. Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
31. Antall József Alapítvány 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
32. A Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2007-2008. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
33. A Táncsics Mihály Alapítvány 2007-2008. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
34. Oktatásért Közalapítvány gazdálkodása törvényességének ellenőrzése
35. Kutatási területen működő közalapítványok gazdálkodásának törvényességi és célszerűségi ellenőrzése
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