
1. 20-3/2016. BPM-ÁHI/607-2/2016. MÁK Csiló Krisztina Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi Ügyosztály

Bozsóné Kovács Éva Önkormányzat 2014. évi elszámolása 18.314.000.- Ft kp-i költségvetésből jogtalanul igénybe vett támogatás miatt 

visszafizetési kötelezettség. 40.044.608.- Ft kp.-i költségvetésből származó 

pótlólgos támogatásra való jogosultság megállapítása (technikai korrekció)                                                       

VPB 470/2016. (V.09.) sz. határozat a 

fellebbezési jog lemondásáról

03-3/2016. iktatószámú pénzügyi 

ügyosztályvezetői levél szerint 

18.314.000. Ft visszafizezése, valamint 

999.944..- Ft késedelmi kamat 

megfizetése, valamint 40.044.608.- Ft 

technikai korrekció elrendelése.

- - Bai-Rácskai Tünde 

Számviteéi Pénzügyi 

Irodavezető, Páris 

Gyuláné Pénzügyi 

ügyosztályvezető

Technikai 

korrekció: 

2016.04.24. 

MÁK részére 

visszafizetés: 

2016.05.17.

Tőke visszafizetés, kamatfizetés megtörtént. 

Technikai korrekció jóváírása. Jegyző által 

elrendelt szabálytalansági eljárás és fegyelmi 

eljárás lefolytatása. Pénzügyi beszámoló készítés 

folyamatának szabályozása. A pénzügyi 

beszámoló készítésében érintett köztisztvselők 

munkaköri leírásáak felülvizsgálata.

Fegyelmi eljárás 

lezárult. 

Pénzügyi 

beszámoló 

készítés 

folyamat 

szabályozása, 

munkaköri 

leírások 

felülvizsgálata 

megtörtént. 

Szabálytalansági 

eljárás hi.: 

2016.07.10.
2. 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

Ellenőrzés 

folyamatban,  15 

db iratbeküldés 

történt meg 

Folyamatban van

3. 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

Adatszolgáltatási 

kötelezettség 

teljesítése állapot 

Folyamatban van

4. 17-711/2016. BP/1401/01453-64/2016. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Humánpolitikai Főosztály

Dr. György István Polgármesteri Hivatal 

Személyügyi Iroda

Áj Tünde a) az illetmény-megállapítás gyakorlata, 

ideértve az alapilletmény eltérítés és a 

személyi illetmény megállapítását b) a 

rendkívüli munkaidő elrendelésének 

gyakorlata c) az egéyb juttatások 

elrendelésének gyakorlata, ideértve a 

jutalamazás és a céljuttatás megállapítását d) 

a szabadság megállapításának és kiadásának 

gyakorlata                                     

Javaslat nem volt.Intézkedést nem 

igényelt.

Lezárt.

5. 09-314/2016. BP-0502/1596-1/2016. Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály

Dr. György István (Török 

Ibolya ügyintéző)

Józsefvárosi 

Önkormányzat

Kincses Ibolya /Pakonyi 

Viktória

A fenntartó által működtetett intézmény 

család- és gyermekjóléti szolgálat és központ 

személyi feltételeinek vonatkozásában tartott 

célellenőrzés.

Javaslat nem volt. Intézkedést nem igényelt. A két szakmai 

egység személyi 

feltétele megfelel 

a jogszabályi 

előírásnak. 

Ellenőrzés 

lezárva., 

irattárba 

helyezve: 

2017.01.04.

6. 09-26//2016. BP/FOGY/04464-3/2016. Budapest Főváros 

Kormányhivatala Műszaki 

Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi 

Főosztály

Dr. Bobál Pál (Dr. 

Bognár Krisztina 

ügyintéző)

Józsefvárosi 

Önkormányzat

Mogyoró Anita Játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek 

piacfelügyeleti ellenőrzése a Játékvár és a 

Katica Bölcsődében. 

A Katica Bölcsődében nem tárt fel hiányosságot az ellenőrzés. A Játékvár 

Böldőcse esetében a bölcsőde területén található 4 db játszótéri eszközről 

érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyvet az ellenőrzé időpontjában az 

önkormányzat bemutatni nem tudott. A Kormányhivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya 50.000 Ft bírságot szabot ki, 

továbbá a 4 db játszótéri eszköz további üzemeltetését a játszótéri eszközökre 

vonatkozó érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyv meglétéhez közötte.

Intézkedési terv nem készült. A 

Játékvár Bölcsőde 4 db játszótéri 

eszközére vonatkozóan érvényes 

felülvizsgálati jegyzőkönyv elkészítése 

és a bírság megfizetése.

A bírság befizetésre került. A felülvizsgálati 

jegyzőkönyv elkészült, mely megküldésre került 

a Kormányhivatal részére. A vizsgálat 

lezárásra került, 

az intézkedések 

megtörténtek. 

7. 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

Az ellenőrzés 

folyamatban van. 

Adatszolgáltatás 

teljesítése 

állapotban van.

8. a 

2015. 

évből 

áthoz

at

28-209/2014 V0541-002/2014 Állami Számvevőszék Páncsis Judit, Makkai 

Mária

Budapest Főváros VIII. 

kerület Józsefvárosi 

Önkormányzat

Hudák-Dobos Márta - 

conttrolling Jegzyő Kabinet 

Törvényességi és 

Perképviseleti Iroda 

(adatszolgáltatás)/   Pénzügyi 

Ügyosztályvezető: Páris 

Gyuláné (szakmai)

Az önkormányzatok vagyongazdálkodása 

szabályszerűségnek ellenőrzése

https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes%20jelent%C3%A

9s/2015/15011j000.pdf?download=true

03-66/2/2015. 2015.03.25 Nem 4a.,10 b. 

részben 

teljesült.   , 4. 

b. nem 

teljesült., 8b. 

Nem valósult 

meg 

költségvetési 

szerv 

megszűnése 

miatt.

A meglévő 

vagyonkezelési 

szerződés 

módosítására az 

egyeztetések 

folyamatban 

vannak. Ennek 

eredméyneként fog 

teljesülni a 4a és 4b, 

10 b. pontokban 

levő feladatok.

Az intézkedési 

terv teljes  

végrehjatása 

még nem zárult 

le.

Az intézkedés 

teljesítése 

(dátum / NEM)

Ellenőrzési javaslat MegjegyzésA külső ellenőrzést végző 

megnevezése

A külső ellenőrzést bejelentő levél iktatószáma Az intézkedés 

végrehajtásának 

határideje

Módosítás

(leírás / NEM)

Megtett intézkedések rövid leírásaA vonatkozó 

intézkedési terv 

iktatószáma

A vonatkozó intézkedési 

terv jóváhagyásának 

időpontja

Az intézkedés felelőse 

(beosztás és szervezeti 

egység)

Az ellenőrzött szervnél kijelölt 

szakmai kapcsolattartó neve 

és elérhetősége

A nem teljesülés 

kapcsán tett lépések

A külső ellenőrzést végző 

vizsgálatvezető neve 

Külső ellenőrzések és intézkedések nyilvántartása 2016. év

Ellenőrzés 

iktatószáma / 

ellenőrzés 

azonosítója

Az ellenőrzött szerv, illetve 

szervezeti egység 

megnevezése

Az ellenőrzés tárgya (címe) Intézkedést igénylő megállapítás A javaslat alapján előírt intézkedés A 

határidő

ben 

végre 

nem 

hajtott 

so
r
sz

á
m

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2018/18083.pdf?download=true
https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2018/18083.pdf?download=true
https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes jelent%C3%A9s/2015/15011j000.pdf?download=true
https://www.asz.hu/storage/files/files/%C3%96sszes jelent%C3%A9s/2015/15011j000.pdf?download=true

