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A Házszabály 87 . § (2) bekezdése alapján az alábbi országgy űlési határozati javaslatot nyújtjuk be :

Az Országgyű lé s
	 /2011 . (	 ) OGY határozata

az Állami Számvevőszék 2010 . évi tevékenységérő l szóló beszámoló tudomásulvételérő l

1. Az Országgyű lés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit
teljesítette, tudomásul veszi az intézmény 2010 . évi tevékenységér ő l szóló jelentését ,
valamint elfogadja az intézmény gazdálkodásáról készített, független könyvvizsgáló ál-
tal felülvizsgált és hitelesnek minősített pénzügyi beszámolót .

2. Az Országgyű lés támogatja az Állami Számvevőszék középtávú stratégiájának célkitű-
zéseit.

Indokolá s

Az Állami Számvevőszék feladatait a 2010. évben teljesítette, az errő l szóló éves beszámolóját az
Országgyűlés elnökéhez benyújtotta. Költségvetési beszámolóját – miután az intézmény pénzügyi ,
vagyoni helyzetérő l megbízható és valós képet ad – az Országgyű lés elnöke által megbízott könyv -
vizsgáló hitelesítő záradékkal látta el .

Az Állami Számvevőszék 2010-ben –rajta kívül álló okból- sajátos körülmények között végezte mun -
káját és ellenőrzési tevékenységét, ez alapján az Országgyű lés csak tudomásul veszi a kialakult hely-
zetet . Korábbi elnökének megbízatása 2009 . december 9-én lejárt, s az intézmény, amely immár nyol -
cadik éve – az Alkotmánnyal ellentétben – alelnök(ök) nélkül m űködött, ezt követően országgyű lés i
döntés hiányában 2010 . júliusáig teljes jogkörű választott vezető nélkül folytatta tevékenységét . Miu-
tán a főtitkár – az intézmény Alkotmányban rögzített jogállásához igazodóan - nem helyettesíthette a z
elnököt teljes jogkörében, így ez idő alatt az Allami Számvevőszék működése sem felelt meg telje s
körűen az Alkotmány elő írásainak . A főtitkár helyettesítési jogkörében eljárva nem tehetett javaslato t
az Országgyű lésnek az Allami Számvevőszék szervezeti felépítésére és annak módosítására ; nem
hagyhatta jóvá az Állami Számvev őszék Szervezeti és M űködési Szabályzatát, illetve annak módosítá-
sát . A fő titkár nem volt jogosult a vezet ők tekintetében a kinevezési és felmentési jogkör gyakorlására ,
az ellenőrzési munkában a fő igazgatóknak nem volt felettese, így az Allami Számvevőszék átfogó
irányítás nélkül maradt .

Ennek a sajátos helyzetnek a tudomásulvételét tükrözi az országgy ű lési határozat szövege .

Budapest, 2011 . június 6 .

Dr. Nyikos László ;
a bizottság elnöke
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