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A nyilvánosság tájékoztatása a Galamb József Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskolában 

lefolytatott Állami Számvevőszéki ellenőrzéshez kapcsolódóan 

Tisztelt Olvasóink! 

Megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy az intézményünkben lefolytatott Állami Számvevőszéki 

ellenőrzés kapcsán nyilvánosságra hozott végső jelentés sok csúsztatást és nem tényszerű megállapítást 

tartalmaz. 

Az ellenőrzés során elkészült jelentéstervezetben szereplő hiányosságok meglétét TÉNYSZERŰEN és 

HITELT ÉRDEMLŐEN megcáfoltuk, melynek megtörténtéről az Állami Számvevőszék hozzánk 

eljuttatott levelében és az Állami Számvevőszék által felkért Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzési 

jegyzőkönyvében foglaltak is tanúskodnak. 

Kiemelnék néhány érdekességet, mely az átlagos olvasónak nem szúrhat szemet, a szándékosan érthetetlen 

hivatali nyelven megfogalmazott dokumentumok olvasása során: 

- a jelentésben szerepel, hogy az iskola igazgatója nem gondoskodott az intézmény vagyonkezelői jogának 

bejegyzéséről. EZZEL szemben a vagyonkezelői jog 2015.05.09-én bejegyzésre került, melyről nemcsak 

az ellenőrök, de bárki meggyőződhet a Földhivatali nyilvántartásban 

- a jelentéstervezetben szerepel, hogy az intézmény igazgatója nem készítette el a 2017-es leltárát, melynek 

következtében a 2018-as év jelentései sem helyesek. EZZEL szemben a leltár elkészült, melyről a NAV 

jegyzőkönyv is tanúskodik. Az ÁSZ jelentésében már a 2016-os leltárunk hiánya szerepel, mellyel az a 

gond, hogy a tételes leltárat csak 3 évente – 2014, 2017 és most 2020-ban kell elkészíteni. Vagyis az ÁSZ 

jelentés a megcáfolt tények ellenére megjelentette a jelentését, ráadásul olyan hiányosságokra hivatkozva, 

amelyek a jogszabályok szerint nem is azok. 

- a jelentéstervezetben szerepel, hogy az iskola igazgatója nem készítette el a Gazdálkodási Szabályzatot. 

EZZEL szemben a szabályzat elkészült, azt az ÁSZ is elismerte, majd olyan megállapítást hozott, hogy az 

nem került kiadmányozásra. EZZEL szemben a szabályzat rendelkezik a kiadmányozáshoz szükséges 

összes melléklettel, megismerési nyilatkozattal. 

Kollégáim a legjobb tudásuk szerint végzik a könyvelést, a leltározást és minden egyes, adófizetők 

pénzéből származó forint elköltésének felügyeletét. 

Makó, 2020. január 6. 

Horváth Zoltán 

igazgató 
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