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EGYHÁZASKOZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára
Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás- és belső kontrollrendszer – Az egyes befektetési tevékenységek
ellenőrzése – Egyházaskozár Község Önkormányzat (19123)
Az Állami Számvevőszék befejezte Egyházaskozár Község Önkormányzat integritás- és
belső kontrollrendszerének, valamint egyes befektetési tevékenységeinek ellenőrzését. Az
ÁSZ megállapította, hogy az önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és
működtetése nem volt szabályszerű, a közpénzekkel való gazdálkodása során nem
teremtette meg a felelős gazdálkodás feltételeit, így nem biztosította a befektetési
tevékenység szabályszerű végzését sem.
Az Állami Számvevőszék a stratégiai céljával összhangban – az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi
LXVI. törvény felhatalmazása alapján − végzi a közpénzekkel, az állami és önkormányzati vagyonnal
való felelős gazdálkodás, valamint a helyi önkormányzatok számviteli rendje betartásának és belső
kontrollrendszere működésének ellenőrzését, továbbá támogatja az integritás alapú, átlátható és
elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtését. A közpénzzel gazdálkodó szervezetek esetében
prioritásként kezeli az ÁSZ a belső kontrollrendszer megfelelő működése ellenőrzését, továbbá a
befektetési tevékenység szabályszerű végzésének, az egyes befektetési tevékenységekkel kapcsolatos
döntéshozatal és a döntések végrehajtása, valamint az egyes befektetések számviteli elszámolása,
nyilvántartása szabályszerűségének ellenőrzését.
Egyházaskozár község Baranya megyében található, 2017. január 1-jén 748 lakója volt. Az
önkormányzat öt tagú képviselő-testülettel rendelkezett, egy intézményt (óvoda) működtetett,
gazdálkodási feladatait pedig az Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal látta el. 2017-ben az
önkormányzat 316,8 millió forint költségvetési bevételt ért el, valamint 229,3 millió forint költségvetési
kiadást teljesített. Vagyonának értéke 2017. december 31-én 700,1 millió forint volt, amelyen belül 66,7
millió forint összeget tettek ki az értékpapírok. Egyházaskozár Község Önkormányzatot az Állami
Számvevőszék korábban nem ellenőrizte.
Az ÁSZ megállapította, hogy Egyházaskozár Község Önkormányzat belső kontrollrendszerének
kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, mivel a jogszabályi előírás ellenére az
Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal nem rendelkezett a feladatokat, a hatásköri és felelősségi
viszonyokat meghatározó szervezeti és működési szabályzattal. A szabályozási hiányosság miatt nem
volt biztosított a közpénzfelhasználás szabályossága és a nemzeti vagyonnal történő felelős
gazdálkodás, a szabályszerű befektetési tevékenység folytatása.
Az ellenőrzés megállapításai alapján az Állami Számvevőszék Egyházaskozár Község Önkormányzat
polgármesterének egy javaslatot fogalmazott meg, amelyre az érintettnek 30 napon belül intézkedési
tervet kell készítenie.

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.

