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Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2014. évi szakmai
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az

Országgyűlés részére című beszámoló

elfogadásáról

1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi

kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását független könyvvizsgáló ellen őrizte ,

illetve erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért a
szervezet 2014. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról

készített beszámolót elfogadja .

2. Az Országgyűlés elismeri a 35/2009 . (V . 12 .) OGY határozat 2. a) pontja szerint a z

Állami Számvevőszék korrupciós kockázatok feltérképezésére irányul ó

tevékenysége végrehajtását, és az integritásalapú szervezeti kultúra elterjesztés e

érdekében végzett tevékenységét . Ennek fejlesztéseként az Országgy űlés

támogatja, hogy a közpénzekkel és közvagyonnal való gazdálkodásban érintet t

szervezetek tekintetében az Állami Számvevőszék szélesítse a vezetői

rendszerekre vonatkozó tanácsadó tevékenységét és támogassa az etiku s

közpénzügyi vezetőképzést .

3. Ez a határozat a közzétételét követ ő napon lép hatályba .

Indokolás

Az Állami Számvev őszék elnöke — az Állami Számvev őszékről szóló 2011. évi LXVI .
törvény előírásainak megfelel ően — a szervezet előző évi ellenőrzési tevékenységéről,
működéséről, gazdálkodásáról, valamint az ellen őrzési megállapítások alapján tet t
intézkedéseiről szóló beszámolót benyújtotta az Országgyűlésnek. Költségvetés i

beszámolóját — miután az az intézmény pénzügyi, vagyoni helyzetéről megbízható és
valós képet ad — az Országgy űlés elnöke által megbízott könyvvizsgáló hitelesít ő
záradékkal látta el .



Az Országgyűlés a 35/2009. (V. 12.) OGY határozat 2 . a) pontjában rögzítette :

egyetért azzal, hogy az Állami Számvev őszék stratégiai céljaival összhangban vizsgálj a

a korrupciós kockázatot jelentő területeket és valósítsa meg a korrupciós kockázato k

feltérképezésére irányuló kiemelt, már jóváhagyott projektet .

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága 2015 . június 2-ai ülésén a B/4745 . számú

beszámolót megvitatta, és azt az Országgyűlésnek elfogadásra javasolta .

Budapest, 2015 . június 2 .
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Az Országgyűlés
Gazdasági bizottsága

Országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága - az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.

törvény 28. § (4) bekezdése alapján - mellékelten benyújtja a Tájékoztató az

Állami Számvevőszék 2014 . évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az

intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló

elfogadásáról (B/4745• szám) szóló határozati javaslatot .

Budapest, 2015. június 2.
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