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FELJEGYZÉS
Warvasovszky Tihamér Állami Számvevőszék alelnökével és a házigazda Horváth Bálint
kommunkációs vezetővel folytatott online konferenciáról

Alelnök úr tájékoztatása alapján a beszélgetés célja, hogy a KÖSZ elnökeként hogy látom az idei év
január végén az önkormányzatok számára kiküldött integritás felmérésnek mennyire tudnak eleget
tenni szervezetünk tagjai?
Szerintem a települések lehetőségeikhez képest próbálnak eleget tenni az ÁSZ által bekért szabályzatok
elkészítésében. Nyilván van olyan község, esetleg kisváros, ahol jelenleg nem áll rendelkezésre minden
szabályzat. Kíváncsi voltam, ilyen esetben mire számíthatunk, illetve amennyiben határidőre nem
sikerül valamelyik hivatalnak megküldeni a vészhelyzetre való tekintettel a bekért anyagokat, abban az
esetben mi a teendő?
Alelnök úr elmondása szerint ABC sorrendben, megyénként haladnak végig a településeken, így
Baranya Megyében Baksa az elsők között szerepel, tehát az általunk beküldött anyagokról pozitívan
tudott beszélni.
Nagyon fontos segítségként kiemelte Alelnök úr, hogy amelyik Önkormányzat határidőre nem tudja
teljesíteni a bekért szabályzatok bemutatását, mindenképpen 5 napon belül méltányossági kérelmet
nyújtsanak be az ÁSZ felé, határidő módosításra, a vészhelyzetre való tekintettel, így elkerülhető a
szankció. Az ÁSZ-nak ezzel az Önkormányzatok segítése, és nem szankcionálása a célja. Azonban abban,
az eseteben, ha valahol nem állnak rendelkezésre a szükséges szabályzatok és határidő módosítási
kérelmet sem nyújtják be, ott konkrét pénzügyi ellenőrzésre lehet számítani.
A helyi önkormányzatok ellenőrzése keretében folytatódik a Magyar Államkincstár központi
információs rendszerében rendelkezésre álló adatok monitoringozása, amellyel az ÁSZ a korábbi
időszakban nem ellenőrzött önkormányzatokat is be tudja vonni az értékelésbe. A monitoring riportok
kiértékelése alapján végzett ellenőrzésekkel, az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi helyzetére ható
kockázatok feltárásával az ÁSZ hozzájárul az önkormányzatok gazdálkodása, feladatellátása
fenntarthatóságának biztosításához.
Egy-egy ilyen ellenőrzés során felmerülő hiányosság
következménye, egy figyelemfelhívó levél, melyre 15 napon belül várja az ÁSZ a reakciót. Ezt a levelet
nem szükséges még képviselő-testület elé sem vinni.
Az ÁSZ honlapján megtalálhatóak különféle öntesztek, mely egyfajta belső kontrollt jelenthet az
önkormányzatok számára, egy jegyző kb. egy-másfél óra alatt kitöltheti a száz-egynéhány kérdést
tartalmazó tesztet, mely a továbbiakban segítséget nyújthat a hiányosságok pótlásához. Ezek a tesztek
önkéntesek, semmiféle következménnyel nem járnak, így igen nagy irántuk az érdeklődés, sokan
kitöltötték már.
Alelnök Úr biztosított segítő szándékáról a fenti felmérés kapcsán, továbbá jó egészséget és sok sikert
kívánt munkánkhoz a jelenlegi helyzetben.
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