TÁJÉKOZTATÓ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSÉRŐL
Tisztelt ozorai lakosok, Tisztelt érdeklődök!
Ozora településen és azon kívül is nagy érdeklődést mutat az Állami Számvevőszék (továbbiakban:
ÁSZ) által lefolytatott magyarországi önkormányzat, önkormányzati hivatalok integritásának, vagyis
a korrupció elleni védettségének monitoring értékelése.
A település lakossága - akik a
település választópolgárai is egyben - joggal alkotnak véleményt és tájékozódnak az önkormányzat
tevékenységéről, munkájáról. Ezen tényből kiindulva azt gondoljuk, hogy a település lakosságának
joga van az Ász ellenőrzéssel kapcsolatos korrekt tájékoztatáshoz.
Ezen tájékoztatást teljes körűen biztosítjuk a lakosság részére
2020. február 5. napján levélben értesítette az Ász hivatalunkat az ellenőrzésre kiválasztott
önkormányzattól bekérendő dokumentumok köréről 2020. évre vonatkozóan, melyek az alábbiak:
l. alapvető szabályzatok, szabályozás
1) szervezeti és működési szabályzat és annak jóváhagyására vonatkozó döntés
dokumentuma (határozat, záradék, jegyzőkönyv) (Áht. 10. § (5) bek) (tartalmazva a
működési és szervezeti felépítés kereteit, az összeférhetetlenség kérdéskörét, a
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét és részleteit)
2) számviteli politika és annak keretében elkészítendő (Számv, tv. 14. § (3)-(4) bek)
3) az eszközök és források leltározási szabályzata (Számv. tv. 14. § (5) a.
4) az eszközök és források értékelési szabályzata (Számv. tv. 14. § (5) b.
5) pénzkezelési szabályzat (Számv. tv. 14. §. d.)
6) vezetői nyilatkozat a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről (Bkr.
11. (1) és (2) bek)
II. az integritási kontrollokhoz kapcsolódó egyéb szabályzatok/szabályozás, működés
egyéb főbb szabályai
7) számlarend (Számv, tv. 161. § (1) bek.)
8) a szervezet integritást sértő események kezelésének eljárásrendje (Bkr, 6. § (4) bek)
9) integrált kockázatkezelés eljárásrendje (Bkr. 6. § (4) bek)
10) vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes
adatok védelmére vonatkozó szabályzat (Vnytv. 11. § (6) bek)
11) beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend (Avr, 13. § (2) b.)
12) a tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos belső előírások (Ávr 13, § (2) a.) +
gazdálkodási jogköröket gyakorlókról és aláírás mintájukról vezetett nyilvántartás (Ávr.
60. § (3)
III. jogszabály által elő nem írt egyéb szabályzatok/szabályozás
13) ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályozása

14) közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje

Tekintettel arra, hogy Ozora település Fürged településsel Közös Önkormányzati hivatalt működtet
2013. január 1. napja óta, így az ÁSZ által vizsgált dokumentumok MINDKÉT TELEPÜLÉS
VONATKOZÁSÁBAN AZONOSAK!
Az ellenőrzést megelőzően áttekintette hivatalunk a bekért szabályzatokat, melynek többsége 2018-as
keltezésű. Többek között arra is fény derült, hogy több szabályzat elkészítéséről az akkor regnáló
hivatali vezető nem gondoskodott. A feltárt hiányosságok pótlásáról hivatalunk azonnal intézkedett s
a Vincent Auditor Kft-t bízta meg ezen hiányosságok megszüntetésére. Az auditor cég az Ozorai Közös
Önkormányzati Hivatal részére - ide értve Fürged település Önkormányzatát is- elkészítette a hiányzó
szabályzatokat, melyet határidőben az ÁSZ rendelkezésére is bocsátottunk. Az Ász vizsgálódása során
egy alkalommal kért hiánypótlást,melynek hivatalunk eleget is tett.
Tekintettel arra, hogy a Közös Hivatal részét képező társtelepülés 4-es minősítést kapott, ugyanazon
iratok beküldése során - mivel mindkét település egységes szabályzatok mentén működik - Ozora
települést pedig ezzel ellentétben elmarasztalták.
Továbbá a társtelepülés szabályzatainak fejléce akként szerepel, hogy azok MINDKÉT
TELEPÜLÉSRE VONATKOZÓAN AZONOSAK!
Fentiekre tekintettel egyeztetést kezdeményeztünk az ÁSZ-al arra vonatkozóan, hogy két település
azonos szabályzatait miként minősítik különbözőképpen. (Bizonyára elkerülte a vizsgálódó figyelmét,
hogy az F betű igaz, hogy előbb szerepel az ABC-ben, de az O betűs település is hozzá
tartozik) Találgatni nem nagyon kell, a helyzet egyértelmű hivatalunk számára. Ezen ok miatt
hivatalunk kérte az ügy kivizsgálását, valamint magyarázatot kér a kettős mérce indokolatlan
alkalmazásáról.
Ezen tájékoztató tartalmának értelmezése után tájékoztatjuk a lakosságot és az érdeklődőket, hogy a
szabad vélemény-nyilvánítás joga minden állampolgárt megillet akkor, ha az nem becsmérlő,
hitelrontó és nem a valóságot szándékosan elferdítő, a csalás büntetőjogi kategóriáját kimerítő
információval bír.
Ozora, 2021. 02. 19.
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