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Az Állami Számvevőszék befejezte az összes magyarországi önkormányzat, illetve az 
önkormányzati hivatalok integritásának, vagyis a korrupció elleni védettségének jelen idejű 
monitoring értékelését. Az integritás kialakítása azért fontos, mert ezáltal átlátható és 
elszámoltatható egy szervezet működése, amely elősegíti a korrupció és egyéb visszaélések 
megelőzését.  

Az Alaptörvény alapértékeket, elveket fogalmaz meg, amely szerint a közpénzekkel gazdálkodó 
minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó 
gazdálkodásával. A közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának 
elve szerint kell kezelni. A szervezeti integritásnak alapvető feltétele a szabályozottság, azaz a 
jogszabályokban előirt belső szabályzatok és nyilvántartások megléte, azok – jogszabályoknak, a 
szervezet működését meghatározó elemeinek – megfelelő tartalma és gyakorlati alkalmazása. 

„Az önkormányzatok ellenőrzése – Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzés 
értékeléséről szóló, megyéje településeire, a 66 kiemelt jelentőségű önkormányzatára vonatkozó 
jelentést jelen levelem mellékleteként csatoltan megküldöm. A jelentés a megyében található 
önkormányzatok és hivatalaik ellenőrzésének eredményét, az önkormányzatok és hivatalaik 
együttes településenkénti osztályzatát mutatja be. Gratulálok az elért ötös osztályzathoz! Az Ön 
szervezete és az önkormányzat hivatala az integritás szempontjából a legeredményesebb, alacsony 
kockázatú önkormányzatok közé tartozik. Kérem, a jövőben is tegyen meg mindent az 
önkormányzata és hivatala integritásának fenntartásáért! 

A jelentés szervezetére és Önre vonatkozó megállapítást nem tartalmaz, ezért ehhez nem 
kapcsolódott 15 napos észrevételezés. Az Állami Számvevőszék már az ellenőrzés során élt 
figyelemfelhívással és szólította meg azon polgármestereket, közgyűlési elnököket és jegyzőket, 
ahol hiányosságot tárt fel és egyúttal adott lehetőséget még 2020-ban az integritást biztosító 
lényeges feltételek megerősítésére. A jelentést Önnek, mint az önkormányzat első számú 
vezetőjének küldöm meg.  

A szabálykövetésnek és a rendezettségnek a COVID-19 világjárvány időszakában kiemelt 
jelentősége van, amelynek nehéz megfelelni nap mint nap. Ezért a működésben a szabályozottság 
nélkülözhetetlen. A már kiépített integritás kontrollok érvényesülése, azok karbantartása, 
fejlesztése azonban ugyanilyen fontosságú a jövőben a hatásos és folyamatosan érvényesülő 
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ellenálló képesség biztosítása érdekében. Ezért célszerű a meglévő szabályok, kontrollok 
érvényesülésének felülvizsgálata, amelyhez támaszkodjon az államháztartás első védelmi 
vonalához tartozó belső ellenőrzésre. 

Az Állami Számvevőszék célja, hogy ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, 
rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását, ezért kiemelten fontosnak tartja a pozitív 
változások elindítását.  

Hiszek abban, hogy a korrupció elleni fellépés kulcsa az összefogás és a megelőzés. Bízom benne, 
hogy tevékenységével, intézkedéseivel Ön is hozzájárul ahhoz, hogy Magyarországon ebben az 
időszakban is integritástudatos és szabályosan gazdálkodó önkormányzatok működjenek. Mindez 
alapját jelenti a közpénzügyekben az eredményes, hatékony és hatásos feladatellátásához, a 
lakosság jobb életkörülményeihez. A teljesítmény elv magas szintű ellátásához további támogató 
erőfeszítésére számíthat az Állami Számvevőszék részéről az Önnel való együttműködés során.  
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