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Eger 

Tisztelt Intézményvezető Úr/Úrhölgy! 

Az Állami Számvevőszék befejezte „A Heves megyei önkormányzati intézmények ellenőrzése – Az 

önkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring típusú 

ellenőrzése – 145 intézmény” című ellenőrzését. Az ellenőrzésről készült számvevőszéki jelentést 

hasznosítás céljából mellékelten megküldöm. 

A jelentés az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján, a https://www.asz.hu/jelentesek/osszes-

jelentes-sorszam-szerint menüpont alatt érhető el. 

A jelentés sajtó-összefoglalója az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján a jelentés mellett 

érhető el: 

„Összefoglaló a sajtó számára – A Heves megyei önkormányzati intézmények integritásának 

monitoring típusú ellenőrzéséről (21105)” 

Az Állami Számvevőszék célja, hogy ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, 

rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását, ezért kiemelten fontosnak tartja az ellenőrzések 

során feltárt hiányosságok mielőbbi megszüntetését, a pozitív változások elindítását, már az 

ellenőrzés során rámutatva az integritási kontrollok kiépítésének hiányosságaiból eredő, a 

gazdálkodás átláthatóságát és elszámoltathatóságát veszélyeztető kockázatokra.  

Örömmel vettem tájékoztatását arról, hogy az Állami Számvevőszék által biztosított lehetőséggel 

élve az ellenőrzött időszakot követő időszakra vonatkozóan intézkedéseket tett a feltárt 

hiányosságok javítása érdekében, így csökkentek a gazdálkodási és az integritási kockázatok az 

Állami Számvevőszék felhívására. Fontos hangsúlyozni, hogy a gazdálkodás törvényessége és az 

integritás érvényesülése elengedhetetlen feltétele a közfeladatok átlátható és elszámoltatható 

ellátásának, és ezzel a társadalmi közbizalom erősítésének. Bizakodással tölt el, hogy Ön is azért 
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dolgozik, hogy Magyarországon szabályosan és átláthatóan működő gazdálkodó szervezetek 

tevékenykedjenek. 

A koronavírus miatti helyzet mindannyiunkat kihívás elé állít, egyben lehetőséget teremt a 

megújulásra. A szabálykövetésnek és a rendezettségnek a COVID-19 világjárvány időszakában is 

kiemelt jelentősége van, amelynek nehéz megfelelni nap, mint nap, ezért az integritás elvű 

működés és a szabályozottság nélkülözhetetlen.  

Bízom abban, hogy ellenőrzésünkkel támogatást tudtunk nyújtani a közpénzügyi helyzet 

javulásához szükséges intézkedések megtételéhez.  

Budapest, 2021. december 15. 

 Tisztelettel: 

 Domokos László s.k. 

Melléklet: 1 példány számvevőszéki jelentés


