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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése
alapján előterjesztem a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: MÁK) által
önkormányzatunknál lefolytatott szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzéséről készített
ellenőrzési jelentést.
A MÁK az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)
Kormányrendelet 115/A – 115/F §. előírásainak figyelembevételével végezte el az ellenőrzést,
amely kiterjedt az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, illetve valamennyi gazdasági
szervezettel nem rendelkező költségvetési szervre is.
Az ellenőrzés célja volt, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet, és az államháztartásban felmerülő egyes
gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.19.) NGM
rendelet előírásai érvényesüljenek az ellenőrzött szervezeteknél.
Az ellenőrzés célja volt továbbá annak biztosítása, hogy a helyi önkormányzat költségvetési
beszámolójával kapcsolatos jelentés az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a zárszámadási
rendelet tervezetével együtt a Képviselő - testület részére benyújtásra kerüljön.
Az elkészített jelentést az Áht. vonatkozó rendelkezései alapján az önkormányzat
zárszámadási rendelettervezetével kell a Tisztelt Képviselő-testület elé beterjeszteni. Ezen
jelentést azonban a májusi képviselő-testületi ülést követően küldte meg részünkre a MÁK,
így jelen előterjesztés keretein belül teszünk eleget a jogszabályban előírt követelményeknek.
Az ellenőrzési jelentés jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokra vonatkozóan költségvetési
szervenként intézkedési terveket készítettünk, melyet az előírt határidőre megküldünk a MÁK
felé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a tájékoztató szíves tudomásul vételét.
Az előterjesztést a Képviselő-testület saját hatáskörben, tájékoztatóként tárgyalja.
Budapest, 2016. május 26.

Beszené Uhrin Gyöngyi
belső ellenőrzési vezető
az előterjesztés készítője
Melléklet:
Ellenőrzési jelentés

Geiger Ferenc
polgármester
előterjesztő

