
1. 05-2452/2016. BP/1008/06300-2/2016. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi, Hatósági, 

Oktatási és Törvényességi 

Felügyeleti Főosztály

Dr. Földvári Béla Hatósági Ügyosztály 

Igazgatási Iroda

Tóth Csaba Iparhatósági hatáskör gyakorlásának 

ellenőrzése

Folyamatban lévő ellenőrzés. Ellenőrzés 

folyamatban,  

15 db 

iratbeküldés 

történt meg 

Folyamatban 

van

2. 03-124/2016. V-1303-001/2016. Állami Számvevőszék Dr. Elek János Józsefvárosi 

Önkormányzat

Hudák-Dobos Márta "Az önkormányzati vagyongazdálkodás 

szabályszerűségének utóellenőrzése"

Folyamatban lévő ellenőrzés. Az intézkedési terv 4.b és 8.b pontban foglalt 

intézkeédések nem teljesültek

Az intézkedési 

terrv 

végrehajtására a 

4.b és a 8.b 

pont esetében 

nem került sor. 

Az intézkedés 
3. 09-353-2/2016. V-1212-031/2016. Állami Számvevőszék Dr. Elek János (Janik 

József ügyintéző)

Józsefvárosi 

Önkormányzat

Dr. Bojsza Krisztina 

(Mogyoró Anita ügyintéző)

"A gyermekvédelem intézményrendszerének 

teljesítmény-ellenőrzése".

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17189.pdf?dow

nload=true

1. 10/2015. (III. 1) sz. Ör. 

Kiegészítésének előkészítése            2. 

A gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

önkormányzati fenntartású 

költségvetési szervek évente írásban 

2017.10.09 1. Humánszolgáltatási 

Ügyosztály vezetője Hi.: 

2017.12.31.                  

2. JEB vezetője, 

JSZSZGYK vezetője 

Az intézkedési terv 1. pontja teljesült.
Intézkedési terv 

elkészült. 

Intézkedési terv 

végrehajtása 

folyamatban 
4. 14-10558/2017. BP/1008/06476-2/2017. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Simon Erika Józsefvárosi 

Önkormányzat jegyzője, 

mint adóhatóság

Dr. Suba Árpád Építmény- és telekadó adónemben fizetési 

kötelezettség megállapítása (kivetés, utólagos 

adómegállapítás)

Folyamatban lévő ellenőrzés.
Az ellenőrzés 

folyamatban 

van

5. 03-2/2017. BPM-ÁHI/479-4/2017. Magyar Államkincstár El-Hage Judit Józsefvárosi 

Önkormányzat

Bózsóné Kovács Éva Az önkormányzatok 2015. évi éves 

beszámolójának hatósági ellenőrzése alapján 

az Önkormányzat által jogosulatlanul igénybe 

vett támogatás visszautalása.

14.122.266 Ft központi költségvetésből 

jogosulatlanul igénybe vett táogatás 

miatti visszafizetési kötelezettséget, 

valamint 1.782.980 Ft ügyleti kamat 

fizetési kötelezettség került 

megállapításra azönkomrányzat 

terhére. 105/2017. (II. 20.) VPB hat. 

alapján a fellebbezési jogról lemondott 

14.122.266 Ft tőke, és kamat 

visszautalása a MÁK részére.

 Átutalás 

időpontja: 

2017.02.28. 

14.122.266 Ft tőke és 2.201.140 Ft kamat 

megfizetése.

Ügyintéző 

(Bózsó) 

tájékoztatása 

szerint lezárult.

6. 09-314/2016. BP-0502/1598/2016. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Török Ibolya Józsefvárosi 

Önkormányzat 

Józsefvárosi Szociális 

Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ 

Pokornyi Viktória JSZSZGYK keretében működő család- és 

gyermekjóléti szolgálat és központ személyi 

feltételeknek célellenőrzése.

A két szakmai egység személyi feltétele 

megfelel a jogszabályi előírásnak.

Nincs. Nincs. Nincs.

Lezárult.

7. BP-0502/1446/2017. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Török Ibolya Józsefvárosi 

Önkormányzat 

Józsefvárosi Szociális 

Szolgáltató és 

Gyermekjóléti Központ 

(JSZSZGYK)

Kincses Ibolya Ezüstfenyő Gondozóház ellenőrzése A 2017-ben megállapított térítési díjak em képezik a helyi rendelet részét. A 

képviselő-testület által jóváhagyott térítési díj meghatározás nem felel meg a 

személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 

29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben elíirtaknak.

A térítési díjak megállapítását a 

fenntartó vizsgálja felül és ennek 

megfelelően az intézmény értesítse ki 

az elltottakat az esetlegesen őket érintő 

változásokról. 

10/2015. (III.01.) önk.  Rendelet 

felülvizsgálata a 2017.12.19. Kt. 

Ülésen. 

09-15/2017. Humánszolgáltatási 

ügyosztályvezető

2017.12.31 10/2015. (III. 01.) Öínk. Rendelet módosítása. A 

21/2011 (IV. 12.) és a 13/2012. (II. 23.) önk. 

Rendelet hatályon kívül helyezése és helyette az 

56/2017. (XII. 20.) önk. rendelet megalkotása.                                            

A 213/2017. (X. 19.) Kt. Határozat jóváhagyta a 

JSZSZGYK szakmai programját, mely kiegészült 

a fenntartó által biztosított szolgáltatási 

Határidőben.

Lezárult. 

8. BPM-ÁHI/304-2/2017. Magyar Államkincstár Völgyi Tamás Józsefvárosi Egyesített 

Bölcsődék Biztos Kezdet 

Gyerekház

A 2015. évi támogatás elszámolása megfelel-e 

a jogszabályi előírásoknak és a finanszírozási 

szerződésben foglaltaknak, valamint a 

jogszerű felhasználás követelményei 

biztosítottak-e.

A fenntartó 2015. évre vonatkozóan 

teljesítette a Finanszírozási 

szerződésben vállalt kötelezettségeit. 

Az elszámolásnak figyelembe vehető 

Nincs.

Lezárult.

9. BPM-ÁHI/302-6/2017. Magyar Államkincstár Völgyi Tamás Józsefvárosi Egyesített 

Bölcsődék Biztos Kezdet 

Gyerekház

2016. évre igénybevett támogatás 

elszámolásának, felhasználásának vizsgálata.

Fenntartó nem teljes egészében 

használta fel a 2016. évben a 

finanszírozási támogatás teljes összegét 

működési, fenntartási célokra. A 2016. 

évben fel nem használt támoatás 

összege: 985.895 Ft. A fenntartónak 

jelen elszámolással kapcsolatos 2016. 

Nincs.

Lezárult 

2017.10.02.

10. BPM-ÁHI/3923-3/2017. Magyar Államkincstár Báthory Tünde Józsefvárosi 

Önkormányzat

Az önkormányzat által a 2016. évben a 

központi költségvetésből igénybe vett, a 

központi költségvetésből származó 

támogatások elszámolása megalapozottsága, a 

felhasználás jogszerűsége a szociális 

2.000.000 Ft kp-i költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás miatt 

visszafizetési kötelezettség. 1.143.606 Ft kp.-i költségvetésből származó 

pótlólgos támogatásra való jogosultság megállapítása. Továbbá 52,500 Ft 

önkormányzati kamatfizetési kötelezettség.                                                 

Visszafizetési kötelezettség kamattal 

együtt  összesen: 2.052.500 Ft.

Átutalás a MÁK részére. Intézkedési terv nem 

készült.

2018.01.31 A 2.000.000 Ft jogosulatlanul igénybe vetz 

támogatás visszafizetése, valamint 52.500 Ft 

kamat megfizetése. Átutalásra került 2018.01.31. 

napján a Magyar Államkincstár számlájára.

Lezárva 

2018.02.04.

11. BP/1401/01298-11/2017. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Dr. György István Polgármesteri Hivatal A jogviszony megszűnésének és 

megszüntetésének jogszerűségének vizsgálata 

különös tekinettel a teljesített kifizetések 

jogszerűségére, a teljesítményértékelés 

gyakorlatának vizsgálata a személyi 

1. Megállapítást nyert, hogy a 

megszünető okiratok jogszerűen voltak, 

de az okirat átadás-átvételére a 

felmentési idő kezdete után került sor.                                              

2. A teljesítmény értékelés során több 

Javasolta, hogy a jövőben fordítsanak 

nagyobb figyelmet az okiratok 

határidőben történő átadás-átvételére 

különös tekintettel a jogviszonyt 

megszüntető munkáltatói intézkedés 

Nincs. 1. A kiemelt 4 esetben (egy ügy kapcsán: feladat 

és munkatársak átadása a RÉV8 Zrt. részére) a 

köztisztviselők részéről  nem történt, meg az 

okiratok felmentési idő megkezdését megelőzően 

történő aláírása és átvétele– figyelemmel az 

Az ellenőrzés 

lezárult.

A vonatkozó intézkedési 

terv jóváhagyásának 

időpontja

A külső ellenőrzést végző 

vizsgálatvezető neve 

A nem 

teljesülés 

kapcsán tett 

lépések

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2017.

Ellenőrzés 

iktatószáma / 

ellenőrzés 

azonosítója

Az ellenőrzött szerv, illetve 

szervezeti egység 

megnevezése

Az ellenőrzés tárgya (címe) Intézkedést igénylő megállapítás A javaslat alapján előírt intézkedésAz ellenőrzött szervnél kijelölt 

szakmai kapcsolattartó neve 

és elérhetősége

MegjegyzésAz intézkedés 

teljesítése 

(dátum / NEM)

Az intézkedés 

végrehajtásának 

határideje

Módosítás

(leírás / NEM)

A határidőben 

végre nem 

hajtott 

intézkedések 

oka

Ellenőrzési javaslat 

so
r
sz

á
m Az intézkedés felelőse 

(beosztás és szervezeti 

egység)

Megtett intézkedések rövid leírásaA vonatkozó 

intézkedési terv 

iktatószáma

A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma A külső ellenőrzést végző 

megnevezése


