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ÖSSZEGZÉS
Az Állami Számvevőszék utóellenőrzése során megállapította, hogy a Budapest Főváros
XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata az intézkedési tervében vállalt feladatai jelentős részét nem hajtotta végre, ezáltal nem biztosította a szabályszerű és
átlátható vagyongazdálkodást.

Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága
Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel összhangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából kialakított intézkedési terveikben foglaltakat. A rendszeres
utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek rendezettségének javulásához.

Főbb megállapítások, következtetések
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata az intézkedési tervben meghatározott 15 feladatból egyet határidőben, egyet határidőn túl, hármat részben hajtott végre, valamint 10 feladatot nem
hajtott végre.
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata nem biztosította a vagyongazdálkodás szabályozott működését. Nem gondoskodtak a vagyonkimutatás megfelelő elkészítéséről, ugyanis az elkészített vagyonkimutatás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Nem biztosították az ingatlanvagyon-kataszter és a
számviteli nyilvántartások egyezőségét és az üzemeltetésre átadott eszközök mérlegfordulónapi leltárral történő alátámasztását. Nem intézkedtek a behajthatatlan és az elengedett követelések megfelelő könyveléséről, azok könyvelése nem volt összhangban a jogszabályi előírásokkal. Az elkészített felújítási terv, és a szükséges előirányzat nem az
intézkedési tervben meghatározott feltételek figyelembe vételével került meghatározásra. Nem fejezték be a 100%os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál az analitika és a vagyonkataszter egyeztetése utáni eltérések
kivizsgálását. Nem gondoskodtak arról, hogy a Répszolg Kft.-nél elvégezzék a szabályszerű leltározást, selejtezést.
Nem intézkedtek a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetéséről.
A részben végrehajtott, valamint a nem végrehajtott feladatok nagy száma azt mutatja, hogy Budapest Főváros
XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata nem hajtotta végre az intézkedési feladatokat annak
érdekében, hogy az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzése során feltárt hiányosságokat és szabálytalanságokat
megszüntesse. Mindez azt mutatja, hogy a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata vagyongazdálkodásában meglévő hiányosságok miatt továbbra is fennállt a jogszabálysértő állapot.
A jegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról nem vezette a jogszabályi előírásoknak
megfelelő nyilvántartást.
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA

Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a számvevőszéki jelentésben1 foglalt javaslatot megalapozó megállapításokkal összhangban készített intézkedési tervben
meghatározott feladatokat az ellenőrzött szervezet végrehajtotta-e.
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota Önkormányzata
Budapest Főváros XV. kerülete a főváros északkeleti városkapuja, állandó lakosainak száma a Központi Statisztikai Hivatal
Magyarország közigazgatási helynévkönyve alapján 2016. január 1-jén 80 573 fő volt.
Mind a polgármester2, mind a jegyző3 a 2014. évi önkormányzati választások óta tölti be tisztségét.
Az Önkormányzat4 a 2016. évi beszámolója szerint
32 293 millió Ft bevételt ért el, és 27 954 millió Ft kiadást teljesített. A 2016. december 31-i fordulónapi beszámoló mérlegfőösszege 83 725 millió Ft, ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összege 77 530 millió Ft, a követelés
állománya 1088 millió Ft, kötelezettség állománya 294 millió Ft
volt.
Az ÁSZ5 a 2013. évben ellenőrizte az Önkormányzat vagyongazdálkodásának szabályszerűségét a 2009. január 1. és 2012.
december 31. közötti időszak vonatkozásában. Az erről szóló 14083 számú
jelentését 2014. október 22-én hozta nyilvánosságra. Az ÁSZ megállapította, hogy a jegyző a vagyongazdálkodási tevékenység kereteit kialakította, azonban a vagyongazdálkodási tevékenység szabályszerűsége nem
volt teljes körűen biztosított.
A számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatot megalapozó megállapítások végrehajtása érdekében az Önkormányzat egy 15 feladatból álló intézkedési tervet állított össze. A képviselő-testület6 az intézkedési tervet a
915/2014. (XII. 17) ök. számú határozattal fogadta el.
Az utóellenőrzés – a 2014. október 22. és 2017. október 16. között végrehajtott feladatokat figyelembe véve – a számvevőszéki jelentésben a polgármester és a jegyző részére megfogalmazott javaslatot megalapozó
megállapításokra készített, az ÁSZ részére megküldött intézkedési tervben
foglalt feladatok megvalósításának ellenőrzésére, illetve értékelésére fókuszált.

7

AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA
Az ÁSZ tv.7 33. § (1) bekezdése értelmében a számvevőszéki jelentések javaslatot megalapozó megállapításokhoz kapcsolódóan az ellenőrzött szervezet vezetője intézkedési tervet köteles összeállítani, és az ÁSZ részére
megküldeni. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását – az ÁSZ tv.
33. § (7) bekezdésében foglaltak alapján – az ÁSZ utóellenőrzés keretében
ellenőrizheti. Az intézkedések megvalósulásának értékelése során az ÁSZ
figyelembe veszi az ellenőrzött szervezetek működési feltételeiben, valamint a jogszabályi előírásokban bekövetkezett változásokat.
Az intézkedési tervekben foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes
végrehajtása, valamint megvalósításának elmaradása azt mutatja, hogy az
ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok megszüntetése nem kapott kellő hangsúlyt. Ez a szabályszerű működés és a felelős vezetői magatartás vonatkozásában kockázatot hordoz. E kockázatok
feltárásával az ÁSZ utóellenőrzési rendszere fokozza a fegyelmet, és igazolja, hogy a közpénzzel való szabályos gazdálkodás felelőssége elől nem
lehet kitérni.
Az utóellenőrzés négy szinten hasznosulhat:
A társadalom szintjén az utóellenőrzés jelzi, hogy a számvevőszéki
ellenőrzés megállapításainak van következménye: a hiányosságok
megszüntetésére az ellenőrzött szervezet által meghatározott intézkedések végrehajtását is számon kéri az ÁSZ.
Az ellenőrzött terület szintjén az utóellenőrzés tájékoztatást nyújt a
terület döntéshozóinak a hiányosságok kiküszöbölésének jó gyakorlatairól, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy az ÁSZ ellenőrzési
megállapításai, javaslatai a terület nem ellenőrzött szervezeteinek
működése során is hasznosuljanak.
Az ellenőrzött szervezet szintjén az utóellenőrzés feltárja, hogy a
szervezet az intézkedések végrehajtásával hasznosította-e a korábbi
ellenőrzési jelentésben a hiányosságok megszüntetése, illetve a kockázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat.
Az ÁSZ szintjén az utóellenőrzés visszacsatolást ad az ellenőrzési jelentések hasznosulásáról, az intézkedések elmaradása vagy részleges megvalósulása a további ellenőrzésekhez kockázati jelzésként
szolgál.
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖRE
— Az Önkormányzat az intézkedési tervben foglaltakat az előírt
határidőben végrehajtotta-e?

9

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI
Az ellenőrzés típusa
Megfelelőségi ellenőrzés.

Az ellenőrzött időszak
Az utóellenőrzés alapját képező számvevőszéki jelentés közzétételének
napjától (2014. október 22.) az ellenőrzésről szóló kiértesítő levél keltének
napjáig (2017. október 16.) tartó időszak.

Az ellenőrzés tárgya
Az ÁSZ tv. 2011. július 1-jei hatálybalépését követően a számvevőszéki jelentésben foglalt javaslatot megalapozó megállapításokkal összhangban –
az ellenőrzött szervezet által – készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése volt.
Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az
ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a
program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásához szükséges volt.

Az ellenőrzött szervezet
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzata

Az ellenőrzés jogalapja
Az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdése alapján.

Az ellenőrzés módszerei
Az ÁSZ az ellenőrzést az ellenőrzési program ellenőrzési kérdései, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok
és módszertanok figyelembevételével, önálló ellenőrzés keretében végezte.
Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezettel történő kapcsolattartást az ÁSZ SZMSZ8-ének vonatkozó előírásai alapján biztosította.
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Az ellenőrzés hatóköre és módszerei

Az utóellenőrzés megállapításait elsősorban az ÁSZ rendelkezésére álló,
valamint az ellenőrzött szervezetektől bekért dokumentumok alapozták
meg.
Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoznak egyrészt a szakmai programban felsorolt adatforrások, másrészt minden – az ellenőrzés folyamán feltárt, az ellenőrzés szempontjából információt tartalmazó – dokumentum.
Az intézkedési tervben előírt feladatokat azok végrehajthatósága, illetve végrehajtása szempontjából az alábbiak szerint értékelte az ÁSZ:
„határidőben végrehajtott" a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan,
az intézkedési tervben előírt határidőben és tartalommal megtörtént;
„határidőn túl végrehajtott" a feladat, ha annak teljesítése az intézkedési tervben meghatározott módon, de az előírt határidőn túl történt meg;
„részben végrehajtott" a feladat, ha végrehajtása teljes körűen az intézkedési tervben előírt módon nem történt meg;
„nem végrehajtott" a feladat, ha a végrehajtás nem történt meg,
vagy amennyiben a teljesítést nem dokumentálták;
„okafogyottá vált" a feladat, ha végrehajtására - meghatározott esemény bekövetkezése, továbbá külső körülmény, a működést érintő
feltétel változása miatt - már nincs szükség, illetve lehetőség, és egyértelműen megállapítható, hogy az intézkedést szükségessé tevő körülmény a jövőben nem fordulhat elő;
„nem időszerű" az a feladat, amelynek ellenőrzési időszakon belüli
végrehajtására azért nem került (kerülhetett) sor, mert az intézkedés alapjául szolgáló esemény nem következett be, de annak jövőbeni előfordulása lehetséges, a végrehajtása nem volt esedékes,
vagy a végrehajtás határideje még nem járt le.
Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezet a tanúsítványok
elektronikus kitöltésével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok elektronikus megküldésével szolgáltatott adatokat, amelyek valódiságát és teljes körűségét az ellenőrzött szervezet vezetője által tett teljességi és hitelességi nyilatkozat igazolta. Az így rendelkezésre bocsátott adatok, információk kontrollja az ellenőrzés keretében történt.
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MEGÁLLAPÍTÁSOK
Az Önkormányzat az intézkedési tervben foglaltakat az előírt
határidőben végrehajtotta-e?
Összegző megállapítás

Az Önkormányzat az intézkedési tervben meghatározott feladatok jelentős részét nem hajtotta végre. A vagyongazdálkodás szabályozott működése érdekében tervezett feladatok
többsége nem valósult meg. A jegyző az intézkedési tervben
meghatározott feladatok végrehajtásáról a jogszabályban előírt nyilvántartást nem vezette.
Az intézkedési tervben meghatározott feladatokat, határidőket, felelősöket és a feladatok végrehajtását az I. számú melléklet mutatja be.
A jegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról nem vezette a Bkr.9 14. § (1) bekezdésében előírt nyilvántartást.
Az Önkormányzat intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásának értékelési kategóriák szerinti megoszlását az 1. ábra szemlélteti.
1. ábra

A feladatok végrehajtásának értékelési
kategóriák szerinti megoszlása
1 db
7%

1 db

Határidőben végrehajtott

7%

3 db

Határidőn túl végrehajtott

20%
10 db

Részben végrehajtott

66%
Nem végrehajtott

Forrás: ÁSZ
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Megállapítások

1. táblázat

A VAGYONGAZDÁLKODÁS
SZABÁLYOZOTT MŰKÖDÉSE
ÉRDEKÉBEN MEGHATÁROZOTT
FELADATOK ÉRTÉKELÉSE
Értékelési kategória
„Határidőben
végrehajtott”
„Határidőn túl
végrehajtott”
„Részben
végrehajtott”
„Nem végrehajtott”

Feladat intézkedési terv szerinti
sorszáma
6.2.1
3.2
4.2, 5.2, 6.2.2
1.1, 1.2, 2.1, 2.2,
3.1, 4.1, 5.1, 6.1,
6.2.3, 6.2.4
Forrás: ÁSZ

A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYOZOTT MŰKÖDÉSE érdekében meghatározott feladatok jelentős részét nem hajtották végre. A vagyongazdálkodás szabályozott működése érdekében
meghatározott feladatok értékelési kategóriák szerinti besorolását az
1. számú táblázat mutatja. A képviselő-testület határidőben megalkotta az
önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló önkormányzati rendeletet. Határidőn túl gondoskodtak az üzemeltetésre átadott eszközök hiteles leltárral történő alátámasztásáról. Nem biztosították a behajthatatlan
követelések és az elengedett követelések Áhsz.10 előírásainak megfelelő
könyvelését. Az elkészített vagyonkimutatás nem tartalmazott minden, az
Áhsz. által előírt tartalmi elemet. Nem biztosították az ingatlanvagyon-kataszter adatainak és a számviteli nyilvántartások egyezőségét. Nem készítették el az intézkedési tervben meghatározott feltételeknek megfelelő felújítási tervet, és az ahhoz kapcsolódó költségvetésben nem volt biztosított
a feladatok végrehajtásához szükséges előirányzat. Nem intézkedtek arról,
hogy a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési terveket az ellenőrzöttek végrehajtsák. Az Önkormányzat
100%-os tulajdonú gazdasági társaságainál nem fejezték be az analitika és
a vagyonkataszter egyeztetése utáni eltérések okainak kivizsgálását. Nem
gondoskodtak arról, hogy a Répszolg Kft.-nél elvégezzék a szabályszerű leltározást, selejtezést.
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MELLÉKLETEK

Sorszám



I. SZ. MELLÉKLET: AZ ÁSZ 14083 SZÁMÚ JELENTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Az intézkedési tervben meghatározott
feladat

Az intézkedési tervben meghatározott
határidő

Az intézkedési
tervben meghatározott feladat
felelőse

A feladat végrehajtása

1.

2.

3.

4.

Határidőben végrehajtott feladat
1.

6.2.1.: A sportingatlanokkal kapcsolatos megállapodások szabályozására a Képviselő-testület megalkotta az
önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló
1/2014. (I. 6.) önkormányzati rendeletét, mely szabályozza az önkormányzati sportingatlanokkal kapcsolatos megállapodások, ezen belül a kedvezményes bérleti
díjak megállapításának rendjét.

Nincs meghatározva

Nincs meghatározva

A sportingatlanokkal kapcsolatos megállapodások szabályozására a képviselő-testület megalkotta az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló
1/2014. (I. 6.) önkormányzati rendeletét (hatályos 2014. január 15. napjától), amely
szabályozta az önkormányzati sportingatlanokkal kapcsolatos megállapodások, ezen
belül a kedvezményes bérleti díjak megállapításának rendjét.

Határidőn túl végrehajtott feladat
2.

3.2.: Biztosítja, hogy az üzemeltetésre átadott eszközökről – a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően – a könyvviteli mérleg alátámasztásához az üzemeltetést végző szervek által előkészített, hitelesített
leltárak rendelkezésre álljanak.

2015. február 27.

Jegyző
(Operatív felelősök:
Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet,
Közgazdasági Főosztály)

A jegyző határidőn túl – az intézkedési tervben meghatározott 2015. február 27-ét
követően 2015. április 20-án – biztosította, hogy az Önkormányzat által üzemeltetésbe átadott eszközökről – a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően – a
könyvviteli mérleg alátámasztásához az üzemeltetést végző szerv, a Palota Holding
Zrt. által előkészített, hitelesített leltárak rendelkezésre álljanak.

Részben végrehajtott feladatok
3.

4.2.: Biztosítja, hogy a behajthatatlan követeléseknek
az Áhsz. 43. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti könyvelését, az Áhsz. 10. számú melléklete 10. pontja alapján az éves költségvetési beszámoló kiegészítő tájékoztató adatai közötti bemutatását.

2015. február 27.

Jegyző
(Operatív felelős:
Közgazdasági Főosztály)

Határidőn túl végrehajtott:
A jegyző biztosította a behajthatatlan követeléseknek az Áhsz. rendelkezései alapján
az éves költségvetési beszámoló kiegészítő tájékoztató adatai közötti bemutatását,
azonban az határidőn túl – az intézkedési tervben meghatározott 2015. február 27.
helyett 2015. március 12-én – történt meg.
Nem végrehajtott:
A jegyző nem biztosította a behajthatatlan követeléseknek az Áhsz. 43. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti könyvelését.
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Sorszám

Mellékletek

4.

5.

Az intézkedési tervben meghatározott
feladat
1.
5.2.: Biztosítja, hogy a Polgármesteri Hivatalban az elengedett követelések az Áhsz. 43. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint könyveljék, valamint az Áhsz. 10.
számú melléklete 10. pontja alapján az éves költségvetési beszámoló kiegészítő tájékoztató adatai között bemutassák.

Az intézkedési tervben meghatározott
határidő
2.
2015. február 27.

Az intézkedési
tervben meghatározott feladat
felelőse
3.
Jegyző
(Operatív felelős:
Közgazdasági Főosztály)

Polgármester,
jegyző
(Operatív felelősök:
Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet)

A feladat végrehajtása
4.
Határidőn túl végrehajtott:
A jegyző biztosította az elengedett követeléseknek az Áhsz. rendelkezései alapján az
éves költségvetési beszámoló kiegészítő tájékoztató adatai közötti bemutatását,
azonban az határidőn túl – az intézkedési tervben meghatározott 2015. február 27.
helyett 2015. március 12-én – történt meg.
Nem végrehajtott:
A jegyző nem biztosította az elengedett követeléseknek az Áhsz. 43. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti könyvelését.
Határidőn túl végrehajtott:
A polgármester és a jegyző határidőn túl – 2015. június 30. helyett 2016. augusztus
24-i dátummal – készíttette el a Lakáskoncepciót11 tartalmazó előterjesztést, amelyet a polgármester 2016. augusztus 24-én adott le a Képviselői Csoportnak.

6.2.2.: A polgármester és a jegyző 2015. június 30-ig
előterjesztést készíttet a hosszú távú lakáskoncepcióra,
valamint a 734/2014. (IX. 17.) ök. sz. határozatnak megfelelően elkészítteti a Palota Holding Zrt-vel az önkormányzati tulajdonban álló, bérbeadás útján hasznosítható ingatlanokra a felújítási tervet, és ahhoz a 2015.
évi (majd a további éviekre) költségvetésben meghatároztatja a feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatokat.

2015. június 30., azt követően évente a központi költségvetésről
szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig.

1.1.: Intézkedjen az Önkormányzat vagyonkimutatásának az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.
(I. 11.) Korm. rendelet /a továbbiakban: Áhsz./ 30. §
(2)-(3) bekezdéseiben előírtak szerinti elkészítéséről és
annak Képviselő-testület részére történő bemutatásáról.
1.2.: Biztosítja az Önkormányzat vagyonkimutatásának
az Áhsz. 30. § (2)-(3) bekezdéseiben előírtak szerinti elkészítését és annak Képviselő-testület részére történő
bemutatását.

2015. április 30.

Jegyző
(Operatív felelősök:
Közgazdasági Főosztály, Polgármesteri
Kabinet)

A jegyző nem intézkedett az Önkormányzat vagyonkimutatásának az Áhsz. 30. §
(2)-(3) bekezdéseiben előírtak szerinti elkészítéséről, és annak képviselő-testület részére történő bemutatásáról.

2015. április 30.

Jegyző

A jegyző nem biztosította az Önkormányzat vagyonkimutatásának az Áhsz. 30. §
(2)-(3) bekezdéseiben előírtak szerinti elkészítését, és annak képviselő-testület részére történő bemutatását.

Nem végrehajtott:
A polgármester és a jegyző a 2015. és 2016. évekre vonatkozóan nem a 734/2014.
(IX. 17.) ök. sz. határozatnak megfelelően, valamint a 2017. évre nem készíttette el
a Palota Holding Zrt.-vel az önkormányzati tulajdonban álló, bérbeadás útján hasznosítható ingatlanokra a felújítási tervet, és ahhoz kapcsolódóan az éves költségvetésekben nem határoztatta meg a feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatokat.

Nem végrehajtott feladatok
6.

7.
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Sorszám

Mellékletek

8.

9.

10.

11.

Az intézkedési
tervben meghatározott feladat
felelőse

Az intézkedési tervben meghatározott
feladat

Az intézkedési tervben meghatározott
határidő

1.

2.

3.
(Operatív felelősök:
Közgazdasági Főosztály, Polgármesteri
Kabinet)

2.1.: Intézkedjen az ingatlanvagyon-kataszter adatainak és a számviteli nyilvántartásoknak – az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási
és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.)
Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében és a 2. számú
mellékletében foglaltaknak megfelelő – egyezőség biztosításáról.
2.2.: Biztosítja az ingatlanvagyon-kataszter adatainak
és a számviteli nyilvántartásoknak egyezőségét.

2015. február 27.

Jegyző
(Operatív felelős:
Közgazdasági Főosztály)

2015. február 27.

Jegyző
(Operatív felelős:
Közgazdasági Főosztály)

3.1.: Intézkedjen, hogy az üzemeltetésre átadott eszközökről – Áhsz. 22. § (1)-(2) bekezdéseiben, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában, valamint a leltározási szabályzatban foglalt előírásoknak megfelelően – a könyvviteli mérleg alátámasztásához az üzemeltetést végző szervek által előkészített, hitelesített
leltárak rendelkezésre álljanak.
4.1.: Intézkedjen a behajthatatlan követeléseknek az
Áhsz. 43. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti könyvvezetéséről, az Áhsz. 10. számú melléklete 10. pontja
alapján az éves költségvetési beszámoló kiegészítő tájékoztató adatai közötti bemutatásáról.

2015. február 27.

Jegyző
(Operatív felelősök:
Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet,
Közgazdasági Főosztály)

2015. február 27.

Jegyző
(Operatív felelős:
Közgazdasági Főosztály)
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A feladat végrehajtása
4.
Az Önkormányzat 2014. évi vagyonkimutatása nem tartalmazta a saját tőke elemei
és a passzív időbeli elhatárolások sorokat [Áhsz. 30. § (2) bekezdés], valamint a 0102 számlacsoportban nyilvántartott eszközöket és a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományát [Áhsz. 30. § (3) bekezdés].
Az Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása nem tartalmazta a használatban lévő
kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek állományát, és a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközöket [Áhsz. 30. § (3) bekezdés].
A jegyző nem intézkedett az ingatlanvagyon-kataszter adatainak és a számviteli nyilvántartások – az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási
és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet (147/1992.
Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdésében és a 2. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelő – egyezőségének biztosításáról.

A jegyző a 147/1992. Korm. rendelet előírásai ellenére nem biztosította az ingatlanvagyon-kataszter adatainak és a számviteli nyilvántartásoknak az egyezőségét.
Nem történt meg az ingatlanvagyon-kataszterben nyilvántartott ingatlanok bruttó
értékének külön-külön és minden időpontban a számvitelben nyilvántartott bruttó
értékkel történő egyeztetése.
A jegyző nem intézkedett, hogy az üzemeltetésre átadott eszközökről – az Áhsz. 22.
§ (1)-(2) bekezdéseiben és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ában foglalt
előírásoknak megfelelően – a könyvviteli mérleg alátámasztásához az üzemeltetést
végző szervek által előkészített, hitelesített leltárak rendelkezésre álljanak.
Az Önkormányzat nem rendelkezett leltározási szabályzattal.

A jegyző nem intézkedett a behajthatatlan követeléseknek az Áhsz. 43. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti könyvvezetéséről, az Áhsz. 10. számú melléklete 10.
pontja alapján az éves költségvetési beszámoló kiegészítő tájékoztató adatai közötti
bemutatásáról.

Sorszám

Mellékletek

12.

13.

14.

15.

Az intézkedési tervben meghatározott
feladat
1.
5.1.: Intézkedjen a Polgármesteri Hivatalban az elengedett követelések az Áhsz. 43. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti könyvvezetéséről, valamint az Áhsz. 10.
számú melléklete 10. pontja alapján az éves költségvetési beszámoló kiegészítő tájékoztató adatai közötti bemutatásáról.
6.1.: Intézkedjen, hogy a belső ellenőrzés által feltárt
hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési
terveket az ellenőrzöttek - a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § c) pontjában
előírtaknak megfelelően - végrehajtsák.
6.2.3.: 100 %-os önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságoknál az analitika és a vagyonkataszter egyeztetése utáni eltérések okainak kivizsgálását fejezzék be.

6.2.4.: A Répszolg Kft-nél a szabályszerű leltározást, selejtezést végezzék el.

Az intézkedési
tervben meghatározott feladat
felelőse

A feladat végrehajtása

2.
2015. február 27.

3.
Jegyző
(Operatív felelős:
Közgazdasági Főosztály)

4.
A jegyző nem intézkedett a Polgármesteri Hivatalban az elengedett követelések
Áhsz. 43. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti könyvvezetéséről, valamint az Áhsz.
10. számú melléklete 10. pontja alapján az éves költségvetési beszámoló kiegészítő
tájékoztató adatai közötti bemutatásáról.

Nincs meghatározva

Nincs meghatározva

A jegyző nem intézkedett, hogy a belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési terveket az ellenőrzöttek - a Bkr. 28. § c) pontjában előírtaknak megfelelően - végrehajtsák.

2014. december 31.

Polgármester,
jegyző
(Operatív felelősök:
Polgármesteri Kabinet)
Polgármester,
jegyző
(Operatív felelősök:
Polgármesteri Kabinet)

A polgármester és a jegyző nem gondoskodtak a 100%-os önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságoknál az analitika és a vagyonkataszter egyeztetése utáni eltérések okainak kivizsgálásának befejezéséről.

Az intézkedési tervben meghatározott
határidő

2015. február 27.
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A polgármester és a jegyző nem gondoskodtak arról, hogy a Répszolg Kft.-nél a
Számv. tv.12 69. § rendelkezéseinek megfelelő leltározást, valamint a szabályszerű
selejtezést elvégezzék.

FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK
A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos
észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezet
vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának
megfelelően.
Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely,
Újpalota
Önkormányzatának
polgármestere
a
jelentéstervezet megállapításaira észrevételeket tett.
Az elfogadott észrevételek alapján a Számvevőszék módosította a jelentést.
A függelék – mellékletek nélkül – tartalmazza az ellenőrzött észrevételeit, illetve az el nem
fogadott észrevételek elutasításának indoklását.

*

29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az ellenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak,
akinek személyes felelősségét állapította meg.
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőrzés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet.
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc napon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelentésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el.
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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Függelék: Észrevételek
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

1

számvevőszéki jelentés

az Állami Számvevőszék által 14083 számon, 2014. október 22-én kiadmányozott
„Jelentés az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének
ellenőrzéséről – Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota”
című jelentés

2

polgármester

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota polgármestere

3

jegyző

Budapest Főváros XV.
Önkormányzatának jegyzője

4

Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata

5

ÁSZ

Állami Számvevőszék

6

képviselő-testület

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata
képviselő-testülete

7

ÁSZ tv.

2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről (hatályos: 2011. július 1-jétől)

8

ÁSZ SZMSZ

Az Állami Számvevőszék elnökének 3/2016. (XII.29.) ÁSZ utasítása az Állami
Számvevőszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról
(hatályos:
2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig)

kerület

Rákospalota,

Pestújhely,

Újpalota

Az Állami Számvevőszék elnökének 4/2017. (XII.29.) ÁSZ utasítása az Állami
Számvevőszék
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatáról
(hatályos:
2018. január 1-jétől)
9

Bkr.

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (hatályos: 2012. január 1-jétől)

10

Áhsz.

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (hatályos:
2014. január 1-jétől)

11

Lakáskoncepció

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzatának Lakásgazdálkodási/lakáspolitikai koncepciója – A lakhatás
esélyeinek megteremtése a XV. kerületben, 2016-2025

12

Számv. tv.

2000. évi C. törvény a számvitelről (hatályos: 2001. január 1-jétől)
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