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Országgyűlési határozati javaslat
kezdeményezése

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A:z Országgyűlés Gazdasági bizottsága - az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI.
törvény 28. § (4) bekezdése alapján - mellékelten benyújtja a Tájékoztató az
Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az
intézmény működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló (B/8.
szám) elfogadásáról szóló határozati javaslatot.

Budapest, 2018. szeptember 25.

Bánki Erik
elnök



Az Országgyűlés

..../2018. (....) OGY határozata
a

Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2017. évi szakmai
tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről az

Országgyűlés részére című beszámoló
elfogadásáról

1. A:z Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi
kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását független könyvvizsgáló ellenőrizte,
illetve erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért a
szervezet 2017. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről, gazdálkodásáról
készített beszámolót elfogadja.

2. A:z Országgyűlés a közpénzügyek átláthatóságát és a nemzeti vagyonnal való -
Alaptörvényben foglalt - felelős gazdálkodást azzal erősíti meg, hogy támogatja
az Állami Számvevőszék 2017. évi beszámolójának azon felvetését, mely szerint az
Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok felszámolása érdekében az Állami
Számvevőszék megállapításainak nagyobb ráhatása legyen a belső ellenőrzésre
annak eredményessége növelése érdekében.

Indokolás

A:z Állami Számvevőszék elnöke - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI.
törvény előírásainak megfelelően - a szervezet előző évi ellenőrzési tevékenységéről,
működéséről, gazdálkodásáról, valamint az ellenőrzési megállapítások alapján tett
intézkedéseiről szóló beszámolót benyújtotta az Országgyűlésnek. Költségvetési
beszámolóját - miután az az intézmény pénzügyi, vagyoni helyzetéről megbízható és
valós képet ad - az Országgyűlés elnöke által megbízott könyvvizsgáló hitelesítő
záradékkal látta el.

A:z Alaptörvény közpénzekre és nemzeti vagyonra vonatkozó rendelkezései szerint az
állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek
törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a
törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményei szerint. Ennek



biztosítása a gazdálkodó szervezetek vezetőinek felelőssége, akik ezért belső

kontrollrendszert működtetnek. A belső kontrollrendszer célja - az államháztartásról
szóló törvény rendelkezései szerint - az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti
vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás
biztosítása. A belső kontrollrendszer megfelelő kialakítása és működtetése érdekében
szükséges a belső ellenőrzés szakmai támogatása a vezetői nyilatkozatok
megtételéhez. A belső ellenőri feladatellátás, szakmai támogatás módszertani
koordinációjának erősítése érdekében indokolt az Állami Számvevőszék és a belső
ellenőrzés közötti együttműködés.

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága 2018. szeptember 25-i ülésén a B/8. számú
beszámolót megvitatta, és azt az Országgyűlésnek elfogadásra javasolta.


