
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. 2019.01.15.-ei 

tájékoztatás 

szerint 

semmilyen 

dokumentm 

nem érkezett az 

ellenőrző 

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

Önkormányzat

Hudák-Dobos Márta "Az önkormányzati vagyongazdálkodás 

szabályszerűségének utóellenőrzése"

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2018/18083.pdf?dow

nload=true

Az intézkedési terv 4.b és 8.b pontban foglalt 

intézkeédések nem teljesültek

Intézkedési terv 

végrehajtása 

folyamatban. 1. 

és 3. pont 

esetén.

Az intézkedési 

terrv 

végrehajtására a 

4.b és a 8.b 

pont esetében 

nem került sor. 

Az intézkedés 

többi pontja 

megvalósult.

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 

számoljanak be a szakmai munkáról, 

eredményességéről, a szakmai program 

végrehajtásáról.                  3. 2. pont 

szerinti beszámoló KT elé terjesztése                                            

4. 2018. évi belső ellenőrzési terv 

összeállítása a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatokat ellátó 

intézmények gazdálkodásának 

hatékonysági vizsgálatának figyelembe 

vételével készüljön el.   

2017.10.09 1. Humánszolgáltatási 

Ügyosztály vezetője Hi.: 

2017.12.31.                  

2. JEB vezetője, 

JSZSZGYK vezetője 

Hi.: beszámolóval 

érintett évet követő év 

06.30.                                 

3. Humánszolgáltatási 

Ügyosztály vezetője Hi.: 

beszámolóval érintett 

évet követő év 09.30.                      

4. Belső Ellenőrzési 

Iroda vezetője          Hi.: 

2017.12.31.                              

Az intézkedések végrehajtásra kerültek a 

beszámoló szerint.

Lezárult.

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)

Intézkedési terv nem készült.

Az alábbi intézkedések történtek:

1. A kivető határozatok osztatlan közös 

tulajdon esetében kiegészültek az 

adózó tulajdoni hányadával.

2.Az adó utólagos kivetése során 

késedelmi pótlék felszámítására nem 

kerül sor.

3- A határozatok a szükséges 

jogszabályhelyeket tartalmazzák, 

kiegészítés megtörtént.

4. Az ingatlanok pontos címei a 

határozatokban feltüntetésre kerülnek.

Nem készült. Nem készült. Nem készült. Nem készült.

Lezárva.

5. 38-4/2018. KEHOPHAT/8797-1/2018-NFM Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Környezeti és 

Energiahatékonysági 

Operatív Programok 

Irányító Hatósága 

Dr. Nemcsok Dénes 

Sándor (Tari Anita)

Józsefvárosi 

Önkormányzat

Hudák-Dobos Márta Önkormányzat KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015. 

sz. Energiaracionalizálás Józsefváros 

Önkrmányzati fenntartású közintézményeiben 

projekt

Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs

Lezárult.

6. BM/19704-2/2017. Belügyminisztérium 

Ellenőrzési Főosztály

Dr. Nagy Zoltán Tamás Józsefvárosi 

Önkormányzat

A közbiztonság növelését szolgáló 

önkomrányzati fejlesztések támogatásából 

megvalósuló térfigyelő kamerarendszerek 

ellenőrzése

Ellenőrzés lezárult. Jelentést nem küldtek. Megállapítást nem 

tettek. Intézkedési terv készítési költezettség nincs

Nincs Nincs Nincs Nincs Ninss Nincs

Lezárult.

7. 05-3033/2017. BP/1008/14521-2/2017. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

dr. Szamos Márton Ádám Józsefvárosi Polgármesteri 

Hivatal

Tóth Csaba A kereskedelmi hatósági hatáskör 

gyakorlásának ellenőrzése 

Folyamatban lévő ellenőrzés. A 2019.01.15.-

ei érintett 

szervezeti 

egyság 

tájékoztatása 

alalpján 

semmilyen 

dokumentum 

nem érkezett az 

ellenőrzött 

szervtől.
8. BP/1401/01214-

11/2018.

BP/1401/01214-11/2018. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Dr. György István Józsefvárosi Polgármesteri 

Hivatal

Mátraházi Judit A személyi illetmény megállapításának 

gyakorlata és                                                a 

köztisztviselők képzésének - tanulmányi 

szerződés keretében történő - támogatási 

gyakorlata

Közszolgálati szabályzat  személyi 

illetményére vonatkozó fogalom-

meghatározásának felülvizsgálata.

1. Személyi illetmény 

megállapításának gyakorlata: A Kttv. 

235. § (1) nem teljeskerüen került 

alkalmazásra. A személyi illetmény 

határozott időtartamra történő 

megállapítáására kiemelt figyelmet kell 

fordítai. A Közszolgáltati szabályzat 

személyi illetményre vonatkozó 

fogalommeghatározásának 

felülvizsgálata indokolt.                    2.. 

köztisztviselők képzésének támogatási 

gyakorlata  a törvényi előírásoknak 

megfelelő volt.            

Nem készüólt. Intézkedés: A személyi illetmények megállapítása 

során a  százalékos eltérés nem kerül a jövőben 

feltűntetésre. A személyi illetmény határidőejét 

tartani nem tudják, mert a költségvetés tárgyévre 

tartalmazza a fedezetet az illetmények 

tekintetében.

Lezárva.

9. BPM-ÁHI/2038-

2/2019.

03/88-1/2018. Magyar Államkincstár Szederné Kondori Éva Józsefvárosi 

Önkormánnyzat

Bózsóné Kovács Éva Az önkormányzatok által 2017. évben 

igénybevett központi költségvetés IX. 

fejezetéből származó támogatások 

elszámolása megalapozottságának hatósági 

ellenőrzése

200.812 Ft a központi költségvetésből 

jogtalanul igénybe vett támogatás 

m,iatti visszafizetési kötelezettség, 

továbbá 989.590 Ft pótlólagos 

támogatásra való jogosultság 

megállapítása.

200.182 Ft visszafizetése, valamint 

4.483 Ft ügyleti kamat megfizetése.

200.182 Ft visszafizetése, valamint 4.483 Ft 

ügyleti kamat megfizetése.

Lezárva.

2019. február 15.

so
r
sz

á
m Az intézkedés felelőse 

(beosztás és szervezeti 

egység)

Módosítás

(leírás / NEM)

Külső ellenőrzések nyilvántartása 2018.

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

A határidőben 

végre nem 

hajtott 

intézkedések 

oka

Ellenőrzési javaslat A vonatkozó intézkedési 

terv jóváhagyásának 

időpontja

MegjegyzésA külső ellenőrzést végző 

vizsgálatvezető neve 

Az intézkedés 

teljesítése 

(dátum / NEM)

A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma A külső ellenőrzést végző 

megnevezése

Megtett intézkedések rövid leírásaA vonatkozó 

intézkedési terv 

iktatószáma

A nem 

teljesülés 

kapcsán tett 

lépések

Az intézkedés 

végrehajtásának 

határideje

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17189.pdf?download=true
https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17189.pdf?download=true

