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KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
 POLGÁRMESTERE 
 
 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

                     Telefon: (28)- 507-133      

  
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2021. február havi rendes munkaterve szerinti ülésre 
 
Tárgy: Tájékoztatás az Állami Számvevőszék 21018 számú ellenőrzési jelentéséről  
Érintett Bizottság: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 
 
 
 

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 32. § (3) alapján, jelen 
előterjesztés keretében tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületi és bizottsági tagokat az 
Állami Számvevőszék 21018. számú, „Önkormányzatok ellenőrzése - Az önkormányzatok 
integritásának ellenőrzése” című jelentése tartalmáról. A jelentés a  www.asz.hu honlapon az 
Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 32. § (3) alapján nyilvános, az 
minden érintett számára megismerhető.  

A 3197 önkormányzatot és 1284 önkormányzati hivatalt érintő rendszerszintű 
értékeléssel, illetve többszintű tanácsadó tevékenysége során az Állami Számvevőszék a 
2018-2019. években lefolytatott és elemzésre került integritás felméréseket követően elemezte 
2020. évre vonatkozóan a teljes önkormányzati alrendszer integritását és belső 
kontrollrendszerének kiépítettségét. Az Állami Számvevőszék Kistarcsa Város 
Önkormányzata (továbbiakban az Önkormányzat) és Polgármesteri Hivatala (továbbiakban 
Hivatal) tekintetében elmarasztaló megállapítást nem tett, intézkedési terv készítési 
kötelezettséget nem írt elő.  
 
Az Állami Számvevőszék (továbbiakban ÁSZ) tanácsadói levélben jelezte, hogy a felmérés 
alapján készített jelentés számvevői tapasztalatait figyelembe véve a belső kontrollok és 
védelmi rendszerek fejlesztésével tovább csökkenthető a szervezeti integritást sértő 
események és kockázatok előfordulásának valószínűsége. 

Az Önkormányzathoz megküldött adatbekérés „Az önkormányzatok ellenőrzése- Az 
önkormányzatok integritásának ellenőrzése” program keretében, kifejezetten hangsúlyozza, 
hogy ezen ellenőrzés célja nem a hibakeresés, hanem az, hogy esetleges hiányosságok 
feltárásával a pozitív változások hamarabb elinduljanak. 
 
A jelentéssel összefüggésben tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy 2020. április 
hónapban, a hivatkozott ellenőrzéshez elektronikus úton igényelt belső szabályozások 
maradéktalanul megküldésre kerültek, ezen belső szabályozások kiadása jelentős részben 
2020.évet megelőző időpontú.   
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Az ÁSZ elektronikus felületére feltöltött szabályzatok és helyi jogszabályok jegyzékét az 
előterjesztés 1. számú mellékleteként tájékoztatásul csatolom. 
 
Az előterjesztés 2.számú mellékletében csatoltan tájékoztatom a tisztelt képviselő-testület 
tagjait  az ellenőrzés folyamatában az ÁSZ által kiadott egyetlen olyan dokumentumról, mely 
konkrét megállapítást tartalmaz Kistarcsa Város Önkormányzata dokumentumait érintően- 
idézet: 
” A számvevőszéki ellenőrzés 2020.évre vonatkozóan az alábbi szabálytalanságot tárta fel: 
Az Önkormányzat az Mötv.53.§ (1) bekezdésében foglalt előírások ellenére a szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló rendelettel nem rendelkezett” 
 
Mint az a tisztelt képviselő-testület előtt is nyilvánvalóan ismert, a fenti megállapítás, mint 
hiányosság az Önkormányzat vonatkozásában nem helytálló, miután 53/2012. (XII.20.) 
önkormányzati rendeletét a képviselő-testület szervezeti és működési szabályairól a 
képviselő-testület megalkotta, azt többször módosította a szükséges mértékben. Az ÁSZ által 
jelzett „szabálytalanság” orvoslására, megváltozott formátumban ismét feltöltésre került 
Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 53/2012.(XII.20.) önkormányzati rendelete annak valamennyi az 
adatfeltöltésig jóváhagyott módosításával együtt. 
 
A fentieken túl egyéb jelzés az Önkormányzat által feltöltött dokumentumok tekintetében 
nem érkezett. Az Önkormányzathoz megküldött, 21018. számú, „Önkormányzatok 
ellenőrzése - Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ÁSZ jelentést mellékleten 
csatolom (3.számú melléklet), azonban az semmilyen konkrét megállapítással Kistarcsa Város 
Önkormányzata vonatkozásában nem él.  
 
A polgármester és a jegyző maradéktalanul biztosította a csalásmentes és integritást 
biztosító alapvető feltételeket, a jegyző kialakította a beszámoló elkészítésének szabályszerű 
kereteit és a belső szabályokon és a képviselő-testület által megalkotott helyi jogszabályokon 
keresztül. 

A Hivatal irányítása és vezetése folyamatosan vizsgálja felül a belső szabályozási 
környezetet, mivel magam és Jegyző úr is elhivatottak vagyunk a belső kontrollrendszer 
megfelelő működtetése és a korrupciós kockázatok csökkentése iránt, összhangban az ÁSZ a 
Pénzügyminisztérium szakmai útmutatásával.  

A folyamatos felülvizsgálat első konkrét integritást is erősítő és a szervezeti 
hatékonyságot javító intézkedéseként, a 2020. évben az Önkormányzatnál és 
költségvetési szerveinél belső ellenőrzési feladatokkal megbízott szervezet szerződése 
annak határozott idejű lejáratát követően nem került meghosszabbításra. A belső 
szabályozottság átfogó vizsgálata és a belső kontrollrendszer minőségének értékelése a belső 
ellenőrzési vezető feladatainak része, mely a Jegyző Úr megítélése  szerint a korábbi 
szerződés alapján nem került maradéktalanul végrehajtásra. A belső szabályozási környezet 
felülvizsgálatával, a belső kontrollrendszerért felelős munkatárs megbízásával (aljegyző) és a 
megbízott új belső ellenőr (Szabó Sándor Roland „E.V”) tevékenységén keresztül a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet előírásainak mindenben megfelelően járunk el. 
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2021.január 29-én továbbá kiadásra kerültek az alábbi szabályzatok, melyek a belső 
kontrollok tekintetében a vonatkozó felsőbb jogszabályoknak mindenben megfelelnek és 
hozzájárulnak az integritás és belső kontrollok, védelmi rendszerek fejlesztéséhez.: 
 
 3/2021. számú Jegyzői utasítás a BELSŐ KONTROLLRENDSZERRŐL, 
 4/2021. számú Jegyzői utasítás a BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVRŐL, 
 5/2021. számú Jegyzői utasítás AZ INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSRŐL, 
 6/2021. számú Jegyzői utasítás A SZERVEZETI INTEGRITÁST SÉRTŐ 

ESEMÉNYEK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJÉRŐL. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testület jóváhagyását a fenti tájékoztatás vonatkozásában! 

 
 
 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 
Kistarcsa Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján tudomásul veszi a Kistarcsa Város Önkormányzata 
vonatkozásában az Állami Számvevőszék 21018. számú, „Önkormányzatok ellenőrzése - 
Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című jelentésében foglaltakat. 
 
Felelős: Juhász István , polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Kistarcsa, 2021.02.17. 
 

 
 

Juhász István 
polgármester 
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