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A MAGYAR GYULA KERTÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLA UTÓELLENŐRZÉSE
Összefoglaló a sajtó számára – A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és
vagyongazdálkodás utóellenőrzéséről – Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és
Szakközépiskola (19156)
Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és
Szakközépiskola utóellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy az intézmény az
intézkedési tervben vállalt feladatokat maradéktalanul végrehajtotta, ennek
eredményeképpen a szabályozottság, a pénzügyi gazdálkodás szabályszerűsége, a
belső kontrollrendszer működése javult, a vagyongazdálkodás területén a
kockázatok csökkentek.
Az 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.
A Magyar Gyula Kertészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola köznevelési intézmény,
közfeladata szakmai középfokú oktatás nyújtása.
Az ÁSZ 2017-ben ellenőrizte az intézmény pénzügyi és vagyongazdálkodását a 2013. augusztus
1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan. A nyilvánosságra hozott számvevőszéki
jelentésben megfogalmazott javaslatokra az intézmény nyolc feladatot határozott meg
intézkedési tervében.
Az utóellenőrzés célja ezzel összhangban annak értékelése volt, hogy az intézkedési tervben
meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e. Az ÁSZ a 17096. számú
jelentésében az intézmény igazgatója részére hat, a belső ellenőrzési vezető részére két javaslatot
fogalmazott meg.
Az Állami Számvevőszék részére megküldött intézkedési tervben meghatározott nyolc feladatot az
intézmény határidőben végrehajtotta.
Az intézkedési tervekben meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabály által előírt
nyilvántartást az intézmény vezette, az erről szóló beszámolót az irányító szerv részére a
jogszabály előírása szerint megküldte.
Az intézmény a szabályozottság javítása érdekében a jogszabály előírása szerint elfogadta a
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Az intézmény gondoskodott – a belső kontroll szerinti elszámoltathatóság javítása érdekében – a
jogszabály által előírt nyilvántartás megfelelő tartalommal történő vezetéséről, illetve – a
pénzügyi gazdálkodás szabályosságának javítása érdekében – a tévesen kiszámlázott bérleti díj
javításáról, az elmaradt bevétel beszedéséről.
A vagyongazdálkodás területén a kockázatok csökkentek, az intézmény gondoskodott a
visszterhes szerződések és a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződések esetében a
szervezet képviselője átláthatósági nyilatkozatának bekéréséről.

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.

