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Tisztelt Elnök Asszony!

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

Az Országgyű lés

	 /2009. (	 ) OGY határozat a
az Állami Számvevőszék 2008 . évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról

1 . Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi
kötelezettségeit teljesítette, elfogadja az intézmény 2008 . évi tevékenységéről
szóló jelentését, valamint az intézmény gazdálkodásáról készített, független
könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesnek min ősített pénzügyi beszámolót.

2. Az Országgyűlés egyetért azzal, hogy az Állami Számvev őszék

a) stratégiai céljaival összhangban vizsgálja a korrupciós kockázato t
jelentő területeket és valósítsa meg a korrupciós kockázatok
feltérképezésére irányuló kiemelt, már jóváhagyott projektet ,

b) a 43/2005. (V. 26.) OGY határozatban foglaltak végrehajtásakén t
színvonalas szakfolyóírattá fejlesztette a Pénzügyi Szemlét ,

c) folytassa tanácsadói, szakmai véleményformáló tevékenységét, a
Pénzügyi Szemle gondozását .

3 .

	

Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba .



Indokolá s

Az Állami Számvevőszék feladatait 2008 . évben teljesítette, az erről szóló éves
beszámolóját az Országgyűlés elnökéhez benyújtotta . Költségvetési beszámolóját —
miután az intézmény pénzügyi, vagyoni helyzetéről megbízható és valós képet ad — az
Országgyű lés elnöke által megbízott könyvvizsgáló hitelesít ő záradékkal látta el .

Az Országgyűlés a korábbiakhoz hasonlóan támogatja az ÁSZ-nak a korrupci ó
visszaszorítását célzó stratégiai célkitűzéseit, ennek részeként a korrupció
feltérképezésére irányuló — uniós források felhasználásával megvalósuló, már
jóváhagyott — program végrehajtását .

Az Országgyű lés elismerését juttatja kifejezésre annak kapcsán, hogy a 43/2005 . (V.
26 .) OGY határozatának megfelelően az ÁSZ színvonalas szakmai folyóirattá
fejlesztette a Pénzügyi Szemlét . Erre is építve javasolja, hogy az ASZ folytassa
rendszeres tanácsadó, szakmai véleményformáló tevékenységét .

A Költségvetési, pénzügyi és számvev őszéki bizottság az Állami Számvevőszék
2008. évi munkájáról benyújtott beszámolót megvitatta és javasolja az
Országgyű lésnek, hogy azt fogadja el .

Budapest, 2009. április 21 .

l
Varga Mihály

a bizottság elnök
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