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Tárgy: A Magyar Államkincstár által az Áht. 68/B. § szerint végrehajtott „a 2020. évi 
könyvvezetési kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatos 
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Iktatószám: LMKOH/5254-7/2022. 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálatot végzett 
Lajosmizse Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél a 2020. évi 
költségvetési beszámolóra vonatkozóan. A vizsgálat célja az volt, hogy az elvégzett 
ellenőrzések alapján megállapítsa, hogy az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési 
szervek éves költségvetési beszámolói megbízható, valós képet mutatnak-e, és jelentős hibát 
nem tartalmaznak-e. 

A Polgármester a megküldött jelentésben szereplő javaslatokra megküldte az elkészített 
intézkedési terveket, ami az ellenőrző szerv részéről jóváhagyásra került. A jelentés és az 
intézkedési terv a 2021.05.28-ai polgármesteri 3.számú előterjesztés 1. és 2. mellékletét 
képezte. Az önkormányzat az intézkedési tervben szereplő legutolsó határidőt (2021.11.30.) 
követő 8 napon belül beszámolót készített az intézkedési terv megvalósulásáról, és azt 
megküldte a Kincstár részére. A Kincstár ennek megvalósítását utóellenőrzés keretében 
vizsgálta. 

A Kincstár 2022. április 21. napján kelt levélben értesítette az önkormányzatot az utóellenőrzés 
megkezdéséről. Helyszíni ellenőrzésre nem került sor. 

Az intézkedési tervek 25 feladatot/intézkedést jelöltek meg, mely az önkormányzatnál 5, 
a hivatalnál 4, az IGSZ-nél 7, a Művelődési Háznál 9 feladatra/intézkedésre vonatkozott. 

Az utóellenőrzés megállapította, hogy a feladatokból 1 feladat (Művelődési Háznál) nem 
volt időszerű. A többi feladatból az önkormányzat és az általa irányított költségvetési 
szervek 21 feladatot határidőre elvégeztek, 3 feladatot (IGSZ-nél 1, Művelődési Háznál 2) 
nem hajtottak végre. 

További intézkedések szükségesek: 

 az IGSZ és a Művelődési Ház vonatkozásában a decemberi hónapban teljesített 
személyi jellegű kifizetések kezelése, valamint 

 a Művelődési Ház vonatkozásában a rendezvényekhez beszerzett élelemiszerek 
könyvekben való kimutatása  
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tárgykörökben, amelyekkel kapcsolatban a szervek részére javaslatokat fogalmaztak 
meg. Az Ellenőrzési jelentés III. pontja az ellenőrzés részletes megállapításait és azok 
alapján tett javaslatait tartalmazza, amelyek újabb intézkedési terv készítési 
kötelezettséget is maguk után vonnak! Az elkészített intézkedési tervek az előterjesztés 
2. mellékletében találhatóak. 

Az intézkedések végrehajtásának határideje: 2022. december 31. 

A Magyar Államkincstár főosztályvezetője tájékoztatott, hogy az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
115/F. § (7) bekezdésére figyelemmel a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a 
lezárt ellenőrzési időszakról szóló jelentésekről összesítő kimutatást készít, amely megküldésre 
kerül az államháztartásért felelő miniszter tájékoztatása céljából az államháztartási 
szabályozásért, humán és önkormányzati költségvetésért felelős helyettes államtitkárnak és az 
Állami Számvevőszék elnökének. 
 
 
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé: 

 
 

Határozat-tervezet 
 
……/2022. (….) ÖH. 
A Magyar Államkincstár által az Áht. 68/B. § szerint végrehajtott „a 2020. évi 
könyvvezetési kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatos 
ellenőrzési jelentés javaslataira készített intézkedési tervben foglaltak végrehajtására 
vonatkozó utóellenőrzés” ellenőrzési jelentésének és intézkedési tervének tudomásul 
vétele 
 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által az Áht. 
68/B. § szerint végrehajtott „a 2020. évi könyvvezetési kötelezettségével, adatszolgáltatásaival 
és beszámolójával kapcsolatos ellenőrzési jelentés javaslataira készített intézkedési tervben 
foglaltak végrehajtására vonatkozó utóellenőrzés” ellenőrzési jelentését és az intézkedési 
terveket tudomásul veszi. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2022. június 23. 
 
 
Lajosmizse, 2022. június 1. 
 
     Basky András sk. 

  polgármester 
 
 
.
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Előterjesztés 2. melléklete 
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