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ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK UTÓELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára – Az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének
utóellenőrzése – Abony Város Önkormányzata (19023)
Az Állami Számvevőszék befejezte Abony Város Önkormányzata belső kontrollrendszere
kialakításának és működtetésének utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat
az intézkedési tervben foglalt feladatok jelentős részét végrehajtotta, ennek eredményeként a belső
kontrollrendszer szabályszerűsége javult. Ugyanakkor a közpénzek szabályszerű felhasználása
érdekében a nem végrehajtott feladatok miatt további intézkedések szükségesek.
Az Állami Számvevőszék 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.
Abony Pest megye délkeleti részén helyezkedik el, állandó lakosainak száma 2017. január 1-jén 14 475 fő volt.
Abony Város Önkormányzata belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének, valamint egyes befektetési
tevékenységeinek ellenőrzését az ÁSZ 2014. január 1-től és 2015. április 30-ig közötti időszakra vonatkozóan végezte
el. Az ennek eredményeként nyilvánosságra hozott számvevőszéki jelentésben megfogalmazott javaslatokra az
önkormányzat 17 feladatot határozott meg intézkedési tervében. Az utóellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy
a számvevőszéki jelentés alapján készített 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. Nem
végrehajtott a feladat, ha a végrehajtás nem történt meg, vagy amennyiben a teljesítést nem dokumentálták. Nem időszerű az a feladat, amelynek
ellenőrzési időszakon belüli végrehajtására azért nem került (kerülhetett) sor, mert az intézkedés alapjául szolgáló esemény nem következett be,
de annak jövőbeni előfordulása lehetséges, a végrehajtása nem volt esedékes, vagy a végrehajtás határideje még nem járt le.

Abony Város Önkormányzata az intézkedési tervében meghatározott 17 feladatból nyolcat határidőben, hármat
nem hajtott végre, és hat feladat végrehajtása nem volt időszerű.
Az önkormányzat az intézkedési tervében meghatározott feladatoknak megfelelően megtette a szükséges munkajogi
intézkedéseket az ÁSZ által jelzett hiányosságok vonatkozásában. Továbbá felhívta a feladatellátásért felelősök
figyelmét a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos kötelezettségek pontos ellátására, valamint intézkedett a
gazdálkodási jogkörök jogszabály szerinti betartásáról. Az integritásszemlélet érvényesítése érdekében gondoskodott
az 5 millió forintot elérő értékpapír szerződések adatainak közzétételéről, valamint felhívta a felelősök figyelmét a
közzétételi szabályzat pontos alkalmazására. A megtett intézkedések hatására javult a belső kontrollrendszer
szabályszerűsége, növelve ezzel az elszámoltathatóságot és átláthatóságot.
Az önkormányzat ugyanakkor nem intézkedett a szerződéskötések eljárásrendjének szabályozásáról, a szerződések
jogi kontrollját és ellenjegyzését ellátó személyek kijelöléséről, valamint a belső kontroll szabályzat
felülvizsgálatáról. A nem végrehajtott feladatok továbbra is kockázatot hordoznak a közpénzek szabályszerű
felhasználása szempontjából.
Az önkormányzat a jogszabályi előírások ellenére nem vezetett nyilvántartást az intézkedési tervben rögzített
feladatok végrehajtásáról.
Az ÁSZ figyelemfelhívó levéllel fordult a polgármesterhez 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.

