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KOSSICS JÓZSEF KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
az országos nemzetiségi önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények gazdálkodásának ellenőrzéséről –
Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda (18307)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda
gazdálkodásának 2014. és 2016. közötti időszakra kiterjedő ellenőrzését. Ennek során
megállapította, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat alapítási, irányítási és munkáltatói
joggyakorlása szabályszerű volt. Az oktatási intézmény működése, gazdálkodása nem volt
szabályozott, a belső kontrollrendszer nem biztosított elégséges védelmet a veszteségekkel és a nem
rendeltetésszerű használattal kapcsolatos kockázatokkal szemben. A pénzügyi gazdálkodása nem
volt szabályszerű, ugyanakkor a vagyongazdálkodása szabályszerű volt.
A központi költségvetés támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatok, illetve az általuk fenntartott intézmények
számára közfeladataik ellátásához. Tevékenységüket a nemzetiségi intézmények sajátos jogszabályi környezetben
végzik, amely az utóbbi években változáson ment keresztül. Az ÁSZ 2013-ban kezdte meg a helyi/települési, majd
2015-ben az országos nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzését. A nemzetiségi intézmények gazdálkodását az
Állami Számvevőszék korábban még nem értékelte, így ellenőrzésük kiemelt jelentőséggel bír. Az ellenőrzések során
az Állami Számvevőszék megállapítja, hogy ezen szervezetek a közpénzeket átlátható módon, szabályszerűen
használják-e fel, ezzel is hozzájárulva az intézmények gazdaságos és hatékony feladatellátásához.
A Vas megyei Felsőszölnökön található Iskola 1992. január 1-jei alapítása óta látta el a szlovén nemzetiségi óvoda
és nappali rendszerű általános iskola feladatait. A 8 évfolyamos nappali rendszerű általános iskolába a felvehető
maximális tanuló létszám 120 fő volt, míg az óvoda-intézményegységben 25 fő volt a maximális gyermeklétszám
az ellenőrzött időszakban.
Az ÁSZ megállapította, hogy az Országos Szlovén Önkormányzat szabályszerűen gyakorolta a Kossics József
Kétnyelvű Általános Iskola és Óvodával kapcsolatos alapítási, irányítási és munkáltatói jogosultságokat.
Az intézmény működésének, gazdálkodásának szabályozottsága nem volt megfelelő. A kontrollkörnyezet
kialakítása, a kockázatkezelési – ezen belül a korrupciós kockázatokat is kezelő – rendszer kialakítása és
működtetése, a kontrolltevékenység kialakítása, az információs és kommunikációs folyamatok kialakítása és
működtetése, valamint a tevékenységek, a célok megvalósításának folyamatos és eseti nyomon követését biztosító
rendszer kialakítása és a belső ellenőrzés működtetése nem volt szabályszerű.
Az intézmény pénzügyi gazdálkodása nem volt szabályszerű. A bevételek beszedése és könyvviteli elszámolása, a
kiadási előirányzatok felhasználása a könyvviteli elszámolás szempontjából szabályszerű volt, azonban a
gazdálkodási jogkörgyakorlás szempontjából nem volt szabályszerű. Az előirányzat-maradvány megállapítása nem
volt szabályszerű. A fizetési kötelezettségeket szabályszerűen teljesítették, az intézmény éves költségvetési
beszámolója és beszámolási kötelezettségének teljesítése szabályszerű volt.
A vagyongazdálkodás szabályszerű volt, a 2014-2016. évi beszámolót jogszabály szerinti leltárral alátámasztották.
Az ÁSZ jelentésében a Kossics József Kétnyelvű Általános Iskola és Óvoda vezetőjének nyolc, az Országos Szlovén
Önkormányzat elnökének egy, Országos Szlovén Önkormányzat Hivatala vezetőjének hat javaslatot fogalmazott
meg, amelyre az érintetteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

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.

