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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján az alábbi országgyűlési határozati javaslato t
nyújtjuk be :

Az Országgyűlés

	 /2008. (	 ) OGY határozat a

az Állami Számvevőszék 2007 . évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

1 . Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi
kötelezettségeit teljesítette, elfogadja az intézmény 2007 . évi tevékenységéről
szóló jelentését, és tudomásul veszi az intézmény gazdálkodásáról készített ,
független könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesnek min ősített pénzügyi
beszámolót .

2. Az Országgyűlés megerősíti az Állami Számvevőszék 2006-2010 . évi
stratégiájában kitűzött célokat, a szervezet

a) vigye tovább és tegye rendszeressé tanácsadó tevékenységét, az ellen őrzés i
tevékenység fejlesztése keretében alkalmazza a kiemelt szakmai programo k
közgazdasági értékelésére is alkalmas rendszer-orientált teljesítmény -
ellenőrzést ,

b) tárja fel a központi közigazgatási rendszer legfontosabb m űködési
problémáit, azok okait és tegyen ajánlásokat kiküszöbölésük feltételeire ,
lehetőségeire ,

c) fordítson fokozott figyelmet a korrupció tipikus kiváltó okaira, területeire ,
mutasson rá a jogalkalmazási hiányosságokra .

3. Az Országgyűlés
a) felkéri a törvényjavaslatok el őkészítőit, hogy az Állami Számvevőszéket

érintő előírások tervezetét – a feladatok teljesíthet ősége érdekében –
egyeztessék az intézménnyel ,

b) támogatja az Állami Számvevőszék nemzetközi vállalásainak 2009 . évi
teljesítését.



Indokolás

Az Állami Számvevőszék az Alkotmányban és a törvényekben el őírt kötelezettségeit —
jóváhagyott ellenőrzési terv alapján — 2007-ben teljesítette, s az errő l készített éves beszámoló
jelentését az Országgyűlésnek benyújtotta. Az intézmény költségvetési beszámolóját — miután
annak pénzügyi, vagyoni helyzetérő l megbízható és valós képet ad — az Országgy űlés elnöke
által megbízott könyvvizsgáló hitelesítő záradékkal látta el .

Az Országgyűlés a korábbiakhoz hasonlóan támogatja az ÁSZ stratégiai céljait, és fontosnak
tartja, hogy a szervezet folytassa tanácsadó tevékenységét, továbbá kiemelten fókuszáljon a
központi közigazgatási rendszer működési problémáira, a korrupció tipikus okaira é s
területeire és alkalmazza a rendszer-orientált teljesítmény-ellenőrzést.

Az Alkotmányban, a számvevőszéki törvényben, illetve más egyéb törvényekben el ő írt
számvevőszéki kötelezettségek és jogosultságok összhangjának megtartása érdekében a z
Országgyű lés felkéri a törvényjavaslatok előkészítőit, hogy az Állami Számvevőszéket érintő
elő írások tervezetét egyeztessék a szervezettel .

Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy az Állami Számvevőszék nemzetközi kötelezettségeit
teljesítve az Európai Unió legfőbb ellenőrző intézményei vezetőinek együttműködési
hálózata, a Kapcsolattartó Bizottság (Contact Committee) éves elnöki értekezletét 2009-be n
Budapesten megrendezze .

A Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottság az Állami Számvev őszék 2007. évi
beszámolóját megvitatta és annak elfogadását javasolja az Országgyű lésnek .

Budapest, 2008 . május 7 .
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