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ELŐTERJESZTÉS 
a Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentése alapján készült 

intézkedési tervek végrehajtásáról 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében 
vizsgálatot végzett Hatvan Város Önkormányzatánál és az általa irányított költségvetési szerveknél 
a 2021. évi beszámolóra vonatkozóan. A vizsgálat célja az volt, hogy az elvégzett ellenőrzések 
alapján megállapítsa, hogy az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek éves 
beszámolója megbízható, valós képet mutat-e és jelentős hibát nem tartalmaz-e. 
 
Az ellenőrzési jelentés szerint az éves költségvetési beszámoló jelentős összegű hibát nem 
tartalmaz, az éves beszámoló az Önkormányzat és az ellenőrzött szervek gazdálkodásáról 
megbízható és valós képet mutat. 
 
A Kincstár megküldte a „Helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek” 
ellenőrzési jelentését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 
68/B. §-a alapján végrehajtott, 2021. évet vizsgáló kincstári ellenőrzés megállapításaira 
vonatkozóan, mely jelentést a Képviselő-testület a 2022. május 26-i ülésén tárgyalta, az intézkedési 
terveket a 320/2022. (V. 26.) számú határozatával jóváhagyta. 
 
Az ellenőrzött helyi önkormányzat vezetője útján valamennyi ellenőrzött költségvetési szerv 
vezetője köteles a lezárt ellenőrzési jelentés javaslatai alapján a végrehajtásért felelős személyeket 
kijelölni, a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a 
megadott határidőre végrehajtani, továbbá arról a vizsgálatvezetőt írásban tájékoztatni. 
 
 
Az intézkedési tervekben foglaltakat az intézmények vezetői maradéktalanul végrehajtották, 
beszámolójukat a Képviselő-testületnek megküldték. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjék megtárgyalni, és az 
alábbi határozati javaslat elfogadni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár által a „Helyi 
önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek” ellenőrzése keretében megküldött 
ellenőrzési jelentés alapján Hatvan Város Önkormányzata, valamint az önkormányzat által 



 
 
 

irányított alábbi költségvetési szervek  
- Hatvani Polgármesteri Hivatal 
- Hatvani Brunszvik Teréz Óvoda 
- Hatvani Csicsergő Óvoda 
- Hatvani Gesztenyéskert Óvoda 
- Hatvani Napsugár Óvoda 
- Hatvani Százszorszép Óvoda 
- Hatvani Varázskapu Óvoda 
- Hatvani Vörösmarty Óvoda  
- Ady Endre Könyvtár 
- Grassalkovich Művelődési Ház 
- Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény, valamint  
- Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

vezetője által elkészített beszámolókat az intézkedési terv végrehajtásáról jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Hatvan, 2022. december 8. 
 
 
 
 

 Horváth Richárd 
 polgármester 

Látta: 
 

 dr. Kovács Éva 
 jegyző 
































