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Dr. Nagy Imre
felügyeleti vezető
Tisztelt Felügyeleti Vezető Úr!
Ezúton visszaigazolom, hogy EL-0275-031/2017 iktatószámú levelét most olvasom.
A Kakas Sándor úrral folytatott tegnapi telefonbeszélgetés során
jeleztem, hogy a mai nap nem alkalmas nekem, mert nem dolgozom, így
konkrét időpontot sem beszéltünk meg. Remélem ennek alapján nem mentek
ki ma a Villányi útra. Azt is jeleztem továbbá Kakas Úrnak, hogy a
dokumentumok nem egy helyen vannak, pont az Állami Számvevőszék
vizsgálata miatt több helyen zajlik egyszerre a szkennelésük és
kértem, hogy beszéljünk meg egy jövő hét eleji időpontot a 2015-2016
évvel kapcsolatos adatbetekintésre.
Kérem, hogy a helyszíni adatbetekintésre az Állami Számvevőszékről
szóló 2011. évi LXVI. törvény 28. § (2) alapján "A közreműködésre
felhívott szervezet az Állami Számvevőszék részére - annak kérésére
soron kívül, de legkésőbb öt munkanapon belül - az ellenőrzés
tervezhetősége, meghatározása, illetve lefolytatása érdekében
szükséges adatokat és dokumentumokat rendelkezésre bocsátja, illetve a
kapcsolódó tájékoztatást köteles megadni." öt munkanapos határidőt
legyen szíves kitűzni és erről hivatal úton tájékoztatni.
Szeretném továbbá jelezni, hogy 2017. szeptember 22-i levelemben
visszaigazoltam kérésére azon tényt, miszerint a második körös
adatbekérésről szóló levelét aznap olvastam, így értelmezésem - és
tájékoztatásuk - szerint is onnan kezdődik az 5 munkanapos határidő a
második körös adatbekérésre. Nemrég jelezték viszont nekem a
kollégáim, hogy szerették volna feltölteni az Önök által kért
dokumentumokat, de az adatbekérő felület le van zárva, pedig ma
éjfélkor jár csak le a határidő, így ez ellehetetlenítette az
adatbekérés teljesítését.
Érdeklődni szeretnék továbbá levele második felében megjelölt, a
2017-es évre vonatkozó adatszolgáltatási kéréséről. Teljesen
értetlenül állok az ügy előtt, hiszen tudomásom szerint a
2015-2016-os év ellenőrzése zajlik, erről kaptunk értesítést, az
eddigi telefonos és személyes egyeztetések során is csak erről esett
szó - Kakas Úr még a tegnapi napon sem említette a 2017-es évet - és
az Állami Számvevőszék honlapján Az Állami Számvevőszék 2017. második
félévi ellenőrzési terve című dokumentumban sem szerepel.
Az Állami Számvevőszék 2017. szeptember 26-án is az alábbiakat hozta a
sajtó tudomására:
"A törvényi előírás alapján kétévente ellenőrzik a központi
költségvetésből támogatásban részesülő pártok gazdálkodásának
törvényességét. Az ÁSZ 2017. július 10-én hozta nyilvánosságra 2017.
második félévi ellenőrzési tervét. A második félévben a Jobbik

2015-2016. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére is sor
kerül más pártok mellett. "Felhívom a figyelmét, hogy az Állami
Számvevőszék az ellenőrzéseit előre meghatározott nyilvános, féléves
ellenőrzési terv, a nemzetközi standardokat irányadónak tekintő
módszertan, és kidolgozott ellenőrzési program alapján utólagosan
végzi"
Forrás: http://index.hu/belfold/2017/09/26/plakat_fidesz_jobbik_simicska/
Fentiek miatt érdeklődni szeretnék, hogy pontosan milyen, mikor és ki
által elfogadott, mikor és ki által jóváhagyott ellenőrzési terv
alapján zajlik ez az ellenőrzés, mikor és kinek küldtek erről
értesítést, valamint milyen jogszabályi helyre alapozzák az ezen
ellenőrzést, tekintve, hogy egy még beszámolóval le nem zárt, a folyó
évről van szó.
Abban is kérem megértését és belátását, hogy - amennyiben sikerül
tisztázni az ellenőrzés jogi hátterét - a kért adatok teljesítésére
nem elegendő, nem is lehetett volna elegendő az Önök által
rendelkezésre bocsátott idő.
Kérem válasz e-mailben annak visszaigazolását, hogy levelemet olvasta.
Segítő együttműködését megköszönve,
Schön Péter
[Az idézett szöveg el van rejtve]

