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ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület számára 
 
Tárgy: Javaslat az Állami Számvevőszék jelentésére vonatkozó intézkedési terv elfogadására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény az 1. § (3) bekezdése, az 5. 
§ (2)-(6) bekezdései, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 61. § (2) bekezdése 
alapján a V-0529-001/2014. számú ellenőrzési program szerint 2014. április 15. és 2014. június 30. közötti 
időszakban elvégezte önkormányzatunk vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzését a 2009. 
január 1 – 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozóan.  
 
Az Önkormányzat részéről az adatszolgáltatás zökkenőmentes és folyamatos volt, a hivatal érintett 
dolgozói, intézményeink és gazdasági társaságaink tisztségviselői teljes mértékben a számvevők 
rendelkezésére álltak. 
 
Az ÁSZ vizsgálat eredménye az 1. számú mellékletben található jelentés. Az összegző megállapítások, 
következtetések és javaslatok fejezet tartalmazza az intézkedést igénylő megállapításokat és javaslatokat, 
amelyhez a 2. számú mellékletben csatolom az intézkedési tervet. 
 
Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 32. § (6) bekezdése alapján „A polgármester, illetve 
a megyei közgyűlés és a nemzetiségi önkormányzat elnöke köteles az önkormányzatra vonatkozó jelentést 
a képviselő-testülettel, a közgyűléssel, illetve a nemzetiségi önkormányzat testületével megismertetni.”, a 
33. § (1) alapján pedig az ellenőrzött szervezet vezetője köteles a jelentésben foglalt megállapításokhoz 
kapcsolódó intézkedési tervet összeállítani. 
 
A fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és az alábbi 
határozati javaslat elfogadására. 
 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. 
számú mellékletében található Állami Számvevőszék 14207 számú jelentését tudomásul veszi, és az 
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti intézkedési tervet elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a 
Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: Folyamatos, az intézkedési tervben megjelölt határidőknek megfelelően 
 
Újpest, 2014. november 24. 

 
Wintermantel Zsolt 

polgármester 
 
Mellékletek: 
 Állami Számvevőszéki jelentés 
 Intézkedési terv 


