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Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28 . § (4) bekezdése alapján az alább i
országgyű lési határozati javaslatot nyújtjuk be :

Az Országgyű lés

. . ./2013. (	 ) OGY határozata

az Állami Számvevőszék 2012. évi tevékenységérő l szóló beszámoló tudomásulvételér ől

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Allami Számvev őszék törvényi
kötelezettségeit teljesítette, tudomásul veszi az intézmény 2012 . évi tevékenységérő l szóló
jelentését, valamint az intézmény gazdálkodásáról készített, független könyvvizsgáló álta l
felülvizsgált és hitelesnek minősített pénzügyi beszámolót (a továbbiakban : beszámoló) .

2. Az Országgyűlés megerősíti, hogy az Állami Számvevőszék 40/2011 . (VI. 24.) OGY
határozattal is támogatott stratégiájának célkit űzéseit — a beszámolóban foglalt indokolá s
alapján — hosszú távon támogatja, idő távját határozatlan időre kiterjeszti .

3. Az Országgyű lés a beszámoló alapján elhatározza, hogy az Állami Számvevőszéknek

a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006 .
évi CXXXIII . törvényben meghatározott feladatait felülvizsgáltatja, és a felülvizsgála t
eredményét törvényhozási munkája során figyelembe veszi .

4. Az Országgyű lés támogatja, hogy az Allami Számvevőszék részt vegyen a legfőbb
ellenőrző intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI) Fejlesztés i
Kezdeményezésének (IDI) tevékenységében, és ahhoz donorként szakmai támogatás t
nyújtson, kiemelt figyelemmel a magyar külgazdasági stratégiára .

5 .

	

Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.



Indokolá s

Az Állami Számvevőszék feladatait a 2012. évben teljesítette, az erről szóló éves
Tájékoztatóját az Országgyű lés elnökéhez benyújtotta. Költségvetési beszámolóját – miutá n
az intézmény pénzügyi, vagyoni helyzetéről megbízható és valós képet ad – az Országgy űlés
elnöke által megbízott könyvvizsgáló hitelesít ő záradékkal látta el .

Az Állami Számvevőszék 40/2011 . (VI. 24.) OGY határozattal támogatott, a 2011-2015 .
évekre megfogalmazott stratégiai célkit űzései hosszabb időtávon is érvényesek, ami
indokolttá teszi a számvevőszéki stratégia értelmezési tartományának id őbeli kiterjesztését.

Kétoldalú nemzetközi kapcsolatai révén az Állami Számvev őszék fokozatosan bekacsolódot t
a kapacitásfejlesztést célzó együttműködésekbe, amelyek a tapasztalatcsere mellett a
kapcsolatépítést és a nemzetközi reputáció erősítését is lehetővé tették. Az Állami
Számvevőszék – a magyar külpolitikai és külgazdasági célkitűzésekkel összhangban
megvalósuló további stratégiai együttm űködések keretében – tapasztalatait és szakértelmé t
hasznosítva donorként kívánja támogatni a partnerországokat, amelyhez az INTOSA I
Fejlesztési Kezdeményezése szervezett keretet biztosíthat.

2013-ban az Országgy űlés részére benyújtott jelen Tájékoztatóval az Állami Számvevőszék
elnöke törvényben elő írt kötelezettségének eleget tett .

Budapest, 2013 . május 13 .

2


	page 1
	page 2

