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A bejelentés tartalmi kivonata
Bejelentő álláspontja szerint a Mosonszentmiklósi
Polgármesteri Hivatal jegyzője kiküldetései évek
óta nem megalapozottak, nem felelnek meg a
jogszabályi követelményeknek. Az utazásai célja
nem derül ki a kiküldetési rendelvényekből és
számos esetben nem a megfelelő nyomtatványon
kerülnek elszámolásra. Mindemellett az érintett
napokon a jegyző mindig a hivatalban
tartózkodott, tehát fiktív utakról volt szó.

Státusz
lezárt

Vizsgálat eredménye
A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-Főkapitányság nyomozást indított
csalás vétsége miatt. A nyomozás folyamatban van. A Győr-Moson-Sopron
Megyei
Kormányhivatal
(továbbiakban:
Kormányhivatal)
a
Mosonszentmiklósi Polgármesteri Hivatal gazdálkodását érintően súlyos
jogszabálysértéseket tárt felt. Az útnyilvántartás szerinti költségtérítés
kifizetése nem felelt meg a gépjármű üzemeltetési szabályzatnak, és nem a
megfelelő elszámoló lapot használták 2016. február és 2017 júniusa között.
Nem volt megtalálható az iratanyagban a munkába járással kapcsolatos utazási
költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti munkavállalói
nyilatkozat, amely alapján megállapítható lett volna, hogy a napi munkába járás
a lakóhelyről vagy a tartózkodási helyről történt-e. A hivatkozott Korm.
rendelet alapján csak a település közigazgatási határán kívülről történő utazás
tekinthető munkába járásnak, és ennek költségeinek megtérítése lehetséges. A
nyilatkozat hiányában nem ítélhető meg, hogy a kifizetések jogszerűen
történetek-e meg. További súlyos szabálytalanságként tekintett a
Kormányhivatal arra, hogy a munkába járás költségtérítéseinek kifizetési
utalványain egyazon személy a teljesítést igazoló, az utalványozó és a
kötelezettségvállaló, és nincs pénzügyi ellenjegyző. A Kormányhivatal
álláspontja szerint sérült az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése, amely szerint a
kötelezettség vállaló és a pénzügyi ellenőrző ugyanazon gazdasági esemény
tekintetében azonos személy nem lehet. A hivatkozott törvény 60. § (2)
bekezdése szerint a kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési,
utalványozási és teljesítési igazolásra irányuló feladatot nem végezheti az a
személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója vagy maga javára látná
el. Megállapításra került az is, hogy keveredik a saját tulajdonban lévő gépkocsi
hivatalos használatért kapható általány, vagy megtett utak figyelembe vételével
történő költségtérítés, illetve a kiküldetési rendelvény alapján történő
költségtérítés. Felmerült annak gyanúja, hogy a kiküldetések kifizetésére
jogalap nélkül került sor. A Kormányhivatal további kisebb súlyú
jogszabálysértéseket is feltárt és egyéb megállapításokat tett. A fentiekre
tekintettel a Kormányhivatal eljárást kezdeményezett az ügyészségen.

