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AZ ORSZÁGOS SZLOVÉN ÖNKORMÁNYZAT UTÓELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára – Országos Szlovén Önkormányzat gazdálkodása szabályszerűségének
utóellenőrzéséről (18296)
Az Állami Számvevőszék befejezte az Országos Szlovén Önkormányzat utóellenőrzését, amely a
korábbi ellenőrzés javaslatainak hasznosítására készített intézkedési terv végrehajtását értékelte.
Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat az intézkedési tervben
foglalt feladatok jelentős részét végrehajtotta, ezáltal szabályozottsága javult, azonban a
költségvetési és a zárszámadási határozatok jogszabályoknak való megfelelősége továbbra sem
biztosított.
Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) kiemelt figyelmet fordít ellenőrzési megállapításai fokozottabb hasznosulására. A
rendszeres utóellenőrzések visszacsatolást adnak mind a döntéshozók, mind az ellenőrzött szervezetek számára,
ezáltal hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához és a közpénzügyek rendezettségének
javulásához.
Az Országos Szlovén Önkormányzat gazdálkodásának, a belső kontrollrendszer kialakításának és működésének, az
államháztartásból nyújtott támogatás, illetve az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott
vagyon felhasználásának ellenőrzését az ÁSZ 2015-ben végezte el a 2010. január 1. és a 2014. június 30. közötti
időszakra vonatkozóan. A nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott megállapításokra
összeállított intézkedési tervben a hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére az önkormányzatnál 12
feladatot határoztak meg. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben meghatározott
feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.
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Határidőben végrehajtott a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan, az intézkedési tervben előírt határidőben és tartalommal megtörtént. Részben
végrehajtott a feladat, ha végrehajtása teljes körűen az intézkedési tervben előírt módon nem történt meg. Nem végrehajtott a feladat, ha a
végrehajtás nem történt meg, vagy amennyiben a teljesítést nem dokumentálták.

Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat az intézkedési tervében 12 feladatot
határozott meg, amelyből kilencet határidőben, kettőt részben hajtott végre, és egy feladat végrehajtása elmaradt.
A hivatalvezető az intézkedési terv végrehajtásáról nyilvántartást nem vezetett.
Az Országos Szlovén Önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenységének szabályozottsága és annak működése
javult, azonban a szabályszerű, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás érdekében a költségvetési és
zárszámadási határozatok jogszabályi előírásoknak való megfelelősége biztosításához további intézkedésre van
szükség.
Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a nemzetiségi önkormányzat hivatalának vezetőjéhez a jogszabálysértő
gyakorlat megszüntetése érdekében.

Az Állami Számvevőszék mint az Országgyűlés legfőbb pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a demokratikus intézményrendszer független
alapintézménye. Küldetése, hogy szilárd szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, és
hozzájáruljon a „jól irányított államhoz”. Az ÁSZ javaslataival a közpénzek szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását,
használatát segíti elő.

