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A tárgyalandó témakör tárgya:
Őrbottyán Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban:
Mötv.) 119. § (3) és (4) bekezdései szerint a jegyző köteles - a jogszabályok alapján
meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat
rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását, valamint köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső
ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi
önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek
ellenőrzéséről is.
A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év
december 31-éig hagyja jóvá.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 70. § (1) bekezdése
szerint a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének
biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A belső ellenőrzést végző
személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve
végzi, jelentéseit közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjének küldi meg.
A belső ellenőr bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak és
belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást, és a közfeladatok ellátását
vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.
A belső ellenőr ezenkívül más tevékenységbe nem vonható be.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Bkr.) 15. §-a szerint „Az Áht. 70. § (1) bekezdése
értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének
biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett köteles a belső
ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani.
Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja az irányító szerv által
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott vagy polgári jogi szerződés keretében
foglalkoztatott belső ellenőr.
Ha a költségvetési szerv nem foglalkoztat belső ellenőrt, a költségvetési szerv vezetője köteles
gondoskodni a költségvetési szerv belső ellenőrzési tevékenységének külső szolgáltató
bevonásával történő megszervezéséről és ellátásáról.”
A Bkr. szerint a belső ellenőr a megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó
ellenőrzési jelentést, vagy több kapcsolódó témájú ellenőrzési jelentés alapján összefoglaló
ellenőrzési jelentést készít. Az ellenőrzési jelentés elkészítéséért, annak tartalmáért, a levont
következtetésekért és a kapcsolódó javaslatokért a vizsgálatvezető, a megállapítások
valódiságáért és alátámasztásáért a vizsgálatot végzők felelősek.

Az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő
beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység
vezetője felelős.
Az intézkedési tervet a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a
vonatkozó határidők megjelölésével kell elkészíteni. Az intézkedési tervben az egyes
feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek
legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve
részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.
Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet
jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.
A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel
egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.
A fenti előírásoknak megfelelve Őrbottyán Város Önkormányzata külső szakértő
bevonásával gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési
rendszer kiépítéséről és működtetéséről.
A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2015. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor.
A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva
működött.
A belső vizsgálatok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a 2015. évi ellenőrzési terv,
valamint az egyes ellenőrzések megbízólevelei és ellenőrzési programja alapján történtek. Az
ellenőrzések során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek
rögzítésre.
A Bkr. rendelkezéseiben foglaltak alapján a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést
megküldte. Az éves ellenőrzési jelentés alapján, kiemelt jelentőségű, a vezetés részéről azonnali
intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került sor. A belső ellenőr és a vizsgálat alá
vont szervezetek, szervezeti egységek, illetve az adott munkafolyamat felelősei az ellenőrzések
során összehangolták munkájukat, minden dokumentum és program hozzáférést a belső
ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz. A belső ellenőrzés
funkcionális függetlensége 2015. évben teljes körűen biztosított volt.
Az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi költségvetési szerv (a polgármesteri hivatal,
művelődési ház és könyvtár) pénzügyi feladatait az Őrbottyáni Polgármester Hivatal Pénzügyi
Irodája végzi.
A 2015-es évben lefolytatott ellenőrzések bemutatását, az éves ellenőrzési jelentést az
előterjesztés melléklete tartalmazza.
A belső ellenőrzési jelentésben foglaltak kiegészítéseként mindenképpen kiemelendő az, hogy az
intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslatok alapján esetenként még azt
megelőzően, a szükséges intézkedések megtörténtek. 2015-ben a civil szervezetek már az
ellenőrzésben foglaltak alapján részesültek támogatásban, a képviselő-testület rendeletalkotási
kötelezettségének eleget tett. A városüzemeltetési feladatok ellátása 2016. márciusától
intézményi keretben történik. A polgármesteri hivatal szmsz-e elfogadásra került és a testület
rendeletet alkotott a köztisztviselők illetmény-kiegészítésről. 2015-ben az előző évi maradványról
a képviselő-testület döntést hozott.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályoknak megfelelően elkészített éves
ellenőrzési jelentést hagyja jóvá.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK,
ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
- Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleménye:
6. HATÁROZATI JAVASLAT
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…./2016. (V. 25.) határozata a 2015.
éves ellenőrzési jelentés jóváhagyásáról
Őrbottyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2015. éves
ellenőrzési jelentést jóváhagyja.

Őrbottyán, 2016. május 12.
Őrbottyán Város Önkormányzat 2015. éves ellenőrzési jelentése
Vezetői összefoglaló
Őrbottyán Város Önkormányzatnál az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.
31.) Korm. rendelet és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló
370/2011. ( XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.
A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső ellenőrzési
rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett
pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelősségét illetően.
A fenti előírásoknak megfelelve Őrbottyán Város Önkormányzat külső szakértő bevonásával
gondoskodott a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítéséről és
működtetéséről.
A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2015. évi Belső ellenőrzési terve alapján került sor,
melynek teljesítéséről - a Bkr. 48. § alapján - jelen, 2015. évi Összefoglaló éves jelentés számol be.
A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően, támogatja a stratégiai célok
meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a hivatali monitoring, a kontrolling és a
minőségbiztosítás hatékonyságát.
A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva
működött.
Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem
vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat kapcsán.
2015. évet is jellemezte az új államháztartási rendszerre történő áttérésből eredő problémák kezelése,
mely az alkalmazott számviteli szoftver alkalmazásából eredően továbbra is többletfeladatot jelentett a
pénzügyi területen dolgozóknak.
Pozitív eredmény azonban, hogy 2015. évben az adatszolgáltatások teljesítése már a napi feladatok
részévé vált
I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján ( Bkr. 48.§ a)
pont )
I./1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések
indoka, a terven felüli ellenőrzés indokoltsága.
A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek
célja, hogy az Önkormányzat működését fejlessze és eredményességét növelje.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek
és teljesülésének vizsgálatára irányult.

A belső vizsgálat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, Őrbottyán Város Önkormányzat 2015.
évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján történt.
A tervezés és módosítása, kockázatelemzésre alapozottan kiterjedt minden olyan területre, amely a
szabályos és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A
kockázatelemzés a vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.
A tervezés a Polgármester, illetve a Jegyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel
megalapozottan történt.
I./2./a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzés összesítése
A tárgyévi tervezett vizsgálat száma összesen hat volt, melyekből egy áthúzódott 2016. évre, a többi
öt vizsgálat lezárásra került.
2016. évre áthúzódott vizsgálat tárgya: A befektetett eszközök vizsgálata
2015. évben egy soron kívüli ellenőrzésre került sor az Őrbottyán Város Önkormányzat által irányított
Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvodában.
A soron kívüli ellenőrzés tárgya:
1. Az Őrbottyán Napközi Otthonos Óvodában munkáltató jogkör gyakorlásának, illetve a
bevételszerző tevékenység vizsgálata
Őrbottyán Város Önkormányzat és intézményei tekintetében így összesen hét ellenőrzési tárgykör
került meghatározásra, melyből hat vizsgálat zárult le.
A teljesített ellenőrzés típus szerint a következő volt:
Terv szerinti:
kettő

teljesítményellenőrzés

kettő szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
egy rendszerellenőrzés
Soron kívüli:
egy teljesítmény ellenőrzés
Az ellenőrzések bemutatása az 1. függelékben található.
A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az ellenőrzés során a
dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével. Az
ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek
rögzítésre.
A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt
jelentőségű, a vezetés részéről azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem került
sor.
I./1./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett
jelentések száma és rövid összefoglalása.
Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.
I./2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr.
48.§ a - b) pont)
Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.
A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyamat felelősei az
ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a belső
ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.
A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés
megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a
vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés feltételeinek
és teljesülésének vizsgálata volt. A jelentéstervezet az ellenőrzött féllel előzetesen egyeztetésre
került. A megállapításokkal, javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások
konkrét, gyakorlatban megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosítva a
hatékonyabb és szabályos működéshez.
I./2./a) A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás-ellátottsága
A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt
követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezető 2015.
évben kötelező továbbképzésen vett részt, s az Áht. 70.§ (4) bekezdésben meghatározott engedéllyel
rendelkezik.
I./2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális
függetlenségének biztosítása ( Bkr. 18 – 19. §-a alapján )
A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2015. évben teljes körűen biztosított volt. Az
ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem volt bevonva.
I./2./c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20.§-a alapján)
2015. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi helyzet
nem merült fel.
I./2./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
2015. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.
I./2./e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.
I./2./f) Az ellenőrzés nyilvántartása
Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illetve elkülönítetten, nyomon
követhető formában történik. A megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya
az irattárba kerül.
I./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem került megfogalmazásra.
I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. a - c) pont)
A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő tanácsadásnak a rendje
kialakult.
Legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi változások, azok
költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi szabályozottság.

értelmezése,

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján ( Bkr. 48.
§ b) pont)
II./1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48.§ b - a)
pont)
A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A
vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerülnek az ellenőrzött költségvetési
szerv vezetőjével. Indokolt esetben a szükséges módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés
Polgármesteri és Jegyzői jóváhagyással véglegessé vált. Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs.
Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott intézkedések
számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat szükségszerűségét
meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az
ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt.
A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.
II. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése
1. Kontrollkörnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel
megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet minden területe, a célok és szervezeti felépítés, belső
szabályzatok, feladat- és hatáskörök, folyamatok meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás,
etikai értékek és integritás, a működés és feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott
biztosítása. A gazdálkodást és a működést érintő szabályozók felülvizsgálata és aktualizálása
folyamatos.
A jogszabálykövetés a gyakori szabályozóváltozások miatt fokozott terhet jelent a belső
szabályozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, amit esetenként befolyásol a gyakorlat és a
szabályozás aszinkronja. Bizonyos területek vonatkozásában a megállapítások arra mutatnak, hogy a
belső ellenőrzési pontok, vagy folyamatok rendszerét nem minden esetben működtetik, illetve követik
nyomon megfelelően. Az ellenőrzési megállapítások általában olyan gyengeségekre utalnak, amelyek
a szokásos munkafolyamatok mellett korrigálhatók a vezetés beavatkozása nélkül.
2. Kockázatkezelés
A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.
Az Önkormányzati, illetve az intézményi szintű kockázatelemzés rendje kialakítás alatt van.
3. Kontrolltevékenységek
A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása,
tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.
4. Információ és kommunikáció
Az Önkormányzat, illetve a Hivatal a kapcsolódó szabályzatokkal rendelkezik, az információk
áramoltatásához az információs technológiát használja.
Az iratkezelési szabályzat megfelel a törvényi előírásoknak, az alkalmazott iktatási rendszerrel
(elektronikus) összefüggésben, megfelelően írja elő a hozzáférési jogosultságokat. A
szabálytalanságkezelési szabályzat részletesen előírja a szabálytalanság észlelésével kapcsolatos
feladatokat, differenciálja az eljárási rendet.
5. Monitoring
A belső kontrollrendszer működéséről a beszámolás a belső ellenőrzési jelentések és az éves
összefoglaló ellenőrzési jelentésben történik. A monitoring részletes értékelését jelen
beszámolóban leírtak tartalmazzák.
IV. Az intézkedési tervek megvalósítása
2015. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslatok kerültek
megfogalmazásra. Az intézkedési terveket a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8
napon belül kell elkészíteni és megküldeni a költségvetési szerv vezetője és a belső ellenőrzési
vezetője részére.
Az ellenőrzési megállapítások, javaslatok elfogadottak, ezért az intézkedési tervek készítése,
felelősök, határidők kijelölése, változatlanul biztosított.
Az ellenőrzési jelentések megállapításai megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői
intézkedések megalapozásához.
Az intézkedési terveket a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó
határidők megjelölésével készítették el. Az intézkedési tervekben az egyes feladatokhoz kapcsolódó
határidőket úgy határozták meg, hogy azok számon kérhetőek legyenek. A javaslatok, ajánlások
hasznosulásának kimutatását a végrehajtási határidők nehezítik.
Kelt: Őrbottyán, 2016. ……………………… hó ….. nap

Készítette: Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

1. függelék
Őrbottyán Város Önkormányzat és költségvetési szerveinél
2015. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása

Tárgy
1. A civil szervezeteknek
nyújtott
támogatások
rendje megfelelő-e

Cél
annak megállapítása,
hogy az Önkormányzat
által
a
civil
szervezeteknek nyújtott
támogatások
megállapítása,
elszámolása
és
felhasználása megfelele
a
hatályos
jogszabályoknak és a
helyi szabályozásnak.

Módszer
Teljesítményellenőrzés

Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat
A vizsgálat során Őrbottyán Város Önkormányzat által 2014. évben nyújtott
támogatások ellenőrzését végeztük el, melynek keretében áttekintettük a
civil szervezetek, közösségek, egyházak részére nyújtott támogatásokat.
Az önkormányzatok által nyújtott támogatások rendszere 2012-től kezdődően több törvényi változásból adódóan - módosult. A jogalkotó célja az átláthatóság, a
szabályozottság megteremtése, a közpénzek szabályos felhasználásának
biztosítása.
Őrbottyán Város Önkormányzata a civil szervezeteknek nyújtott támogatások
által biztosította a helyi civil közösségek működését, de a támogatás rendje
a vizsgált időszakban nem felelt meg a hatályos jogszabályoknak a
következők miatt:
Őrbottyán Város Önkormányzata nem tett eleget rendeletalkotási
kötelezettségének, amelyet az Mötv. 41. § (9) bekezdésében
fogalmazódok meg: „A helyi önkormányzat képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó
rendelkezéseket rendeletben szabályozza.”
Őrbottyán Város Önkormányzata nem tartotta be az Áht. VI. fejezetében
foglaltakat (Költségvetési támogatások) különös tekintettel a 48. §-ban
foglaltakra, amely a költségvetési támogatás módját szabályozza a
következők szerint: „48. § (1) Költségvetési támogatás törvény,
kormányrendelet, a Kormány egyedi határozata vagy támogatási igény
alapján nyújtható. A támogatási igény formája lehet pályázat vagy
kérelem. Pályázatot pályázati kiírás alapján lehet benyújtani.”
A vizsgálat során megállapításra került, hogy az Önkormányzat nem
tartotta be azon eljárási szabályokat a költségvetési támogatás
nyújtásakor, a támogatási szerződés megkötésekor, elszámolásakor,
amelyek különösen az Ámr. VI. fejezetében kerültek szabályozásra.
Nem tett eleget a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-ában valamint a közpénzekből

nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
végrehajtásáról szóló 67/2008. (III.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak,
vagyis a közzétételi kötelezettségének a kozpenpalyazat.gov.hu
honlapon.
Intézkedési terv készítésére köteles megállapítások/javaslatok:
Megállapítás: Őrbottyán Város Önkormányzata nem tett eleget
rendeletalkotási kötelezettségének, az Mötv. 41.§ (9) bekezdésében
foglaltak szerint.
Javaslat: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének meg kell
alkotnia a rendeletét az Mötv. 41. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján.
Megállapítás: Őrbottyán Város Önkormányzata nem tartotta be az Áht.
VI. fejezetében, illetve az Ámr. VI. fejezetében foglaltakat a civil
szervezeteknek nyújtott támogatások megállapítása, elszámolása és
felhasználása során.
Javaslat: Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete dolgozzon
ki a civil szervezetek támogatására egy pályázati rendszert, amely
megfelel az Áht.-ban és Ámr.-ben a Civil és Közpénz törvényben
foglaltaknak.
Megállapítás: A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 5. §-a alapján a
közzétételi
kötelezettségének az Őrbottyán Város Önkormányzata nem tett eleget.
Javaslat: A közzétételi kötelezettség teljesítéséről gondoskodni kell.
2.
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a
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gazdaságosság,
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Teljesítményellenőrzés

A vizsgálat során felmértük és értékeltük a városüzemeltetési
feladatellátással kapcsolatos munkaszervezés és munkavégzés folyamatot.
Alapvető gazdálkodási követelmény, hogy a költségvetési szerv valamennyi
tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel,
szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség
követelményeivel. Az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön
sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra.
A városüzemeltetési feladatellátást, mint kötelező önkormányzati feladat
ellátást Őrbottyán Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a
vizsgált időszakban szakfeladaton látta el.
Az ellenőrzés a 2014. költségvetési évre illetve a vizsgálatig lezárt időszakra
terjed ki.
A

lefolytatott

ellenőrzés

összességében

megállapította,

hogy

a

városüzemeltetési feladatok ellátása a jelenlegi szakfeladati keretek között
nem gazdaságos és a hatékonyság elvének sem felel meg. A növekvő
lakossági igényeket sem tudja kielégíteni ez a szervezeti forma mivel a
településüzemeltetési feladatokat a jelenlegi személyi állománnyal, eszközés gépparkkal hatékonyan nem lehet ellátni.
Intézkedési terv készítésére nem köteles javaslat:
A városüzemeltetési feladatellátással kapcsolatosan javasoljuk felülvizsgálni a
jelenlegi működési formát (szakfeladat) és javasoljuk az átszervezést, olyan
szervvé (az Mötv 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján) amely a kötelezően
ellátandó
önkormányzati
feladatot
(városüzemeltetési)
hatékonyabban,
gazdaságosabban el tudja látni.
3.
Az
beszerzés
felhasználás
vizsgálata

irodaszer
és
rendjének

annak vizsgálata, hogy
az irodaszer beszerzés
folyamata megfelel-e a
hatályos
rendelkezéseknek,
illetve a felhasználás
során érvényesülnek-e
a gazdaságosság
követelményei

Szabályszerűségi és
pénzügyi ellenőrzés

Az Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalban az ellenőrzés során felmértük és
értékeltük, hogy az irodaszer beszerzési folyamat megfelel-e a hatályos
rendelkezéseknek,
illetve
a
felhasználás
során
érvényesül-e
a
gazdaságosság követelménye.
Alapvető gazdálkodási követelmény, hogy a költségvetési szerv valamennyi
tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel,
szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség
követelményeivel, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön
sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra.
Az ellenőrzés a 2015. évi pénzügyi dokumentumokra terjedt ki. A vizsgálat során
szúrópróbaszerű ellenőrzésre került sor.
A költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét és
költségvetési kiadások előirányzott összegét a költségvetési rendelet állapítja
meg. Az ellenőrzött irodaszer kiadások tekintetében a Polgármesteri Hivatal a
részére jóváhagyott előirányzaton belül gazdálkodott.
A Polgármesteri Hivatal rendelkezik beszerzési és kötelezettségvállalási
szabályzattal, mely az árubeszerzések tekintetében biztosítják a szabályszerű
feladatellátást.
Az irodaszer beszerzéshez a vizsgált évben közbeszerzési kötelezettség nem
kapcsolódott.
Az irodaszerek beszerzésével kapcsolatos kötelezettségvállalás bizonylatolása
megfelelő volt, de egyéb operatív gazdálkodási jogkör ellátása tekintetében
hiányosság állapítható meg.
A Polgármesteri Hivatal raktárral nem rendelkezik, a vásárolt irodaszereket
azonnali felhasználásra veszik át a szállítótól.
Intézkedési terv készítésére köteles javaslat nem került megfogalmazásra!

Intézkedési terv készítésére nem köteles javaslatként az ellenőrzés során
megfogalmazásra került, hogy gondoskodni kell az operatív gazdálkodási jogkörök
maradéktalan ellátásáról.
Javasolt átgondolni az irodaszer beszerzés rendszerét, a kialakult gyakorlaton
változtatni, szerződés alapján egy adott helyről beszerezni akár az összes
intézmény irodaszerét.
4.
A
2014.
évi
pénzmaradvány
alakulásának vizsgálata

annak vizsgálata, hogy
a 2014. évi
pénzmaradvány
miképpen alakult.
a 2014. évi
pénzmaradvány
alakulásának vizsgálata

Szabályszerűségi és
pénzügyi ellenőrzés

A vizsgálat során Őrbottyán Város Önkormányzatnál felmértük és értékeltük a
2014. évi maradvány megállapítását.
2014. évtől módosult a maradvány elszámolása az államháztartásban.
A 2014. évben a B813. Maradvány igénybevétele rovaton teljesítésként
elszámolandó maradványt 36/2013. NGM rendelet 2014. december 31-én
hatályos 10. § (3) bekezdése szerint kellett megállapítani, mely követelmény
nem érvényesült.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. ( XII.31.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 149. § (1) értelmében a költségvetési
maradványt az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az
államháztartási számvitelről szóló 4/2013. ( I. 11. ) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Áhsz.) 3. melléklete előírásainak megfelelően, mely követelmény az
önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében érvényesült, de a
megállapított pénzmaradvány összege egyik szervezetnél sem helyes.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési
szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv
maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.
Őrbottyán Város Önkormányzat a 2013. évi zárszámadásról szóló
rendeletében az intézmények pénzmaradványának elvonásáról nem döntött,
ennek ellenére a költségvetési szervek 2014. évre pénzmaradvány
felhasználást nem terveztek. A 2013. évi maradvány része volna a 2014. évi
bevételeknek és maradványnak, így a 2014. évi maradvány megállapítása
egyik költségvetési szervnél sem helyes.
A költségvetési maradvány igénybevételét az előző évi beszámoló
elkészültét követően nyilvántartásba kell venni, mely követelmény a
költségvetési szervek tekintetében nem érvényesült.
Intézkedési terv készítésére köteles megállapítás/javaslat:
Megállapítás: Az Ávr. 149. § (1) értelmében a költségvetési maradványt

az éves költségvetési beszámoló készítésekor kell megállapítani az Áhsz.
3. melléklete előírásainak megfelelően, mely követelmény az
önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében érvényesült, de a
megállapított pénzmaradvány összege egyik szervezetnél sem helyes.
Javaslat: Gondoskodni kell a 36/2013. NGM rendelet 2014. december 31én hatályos 10. § (3) bekezdése szerinti maradvány megállapításáról

5. A Polgármesteri
Hivatal munkaerőgazdálkodási ellenőrzése

annak vizsgálata, hogy
a Polgármesteri
Hivatalban a meglévő
létszám elegendő-e a
feladatok elvégzésére,
a munkavégzés
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Rendszerellenőrzés

A vizsgálat során felmértük és értékeltük, hogy az Őrbottyáni Polgármesteri
Hivatalban a meglévő létszám elegendő-e a feladatok elvégzésére, a
munkavégzés hatékonysága miképpen alakul, a munkaköri leírásokba és
belső szabályzatokba foglaltak miképpen egyeztethetők a tényleges
munkavégzéssel.
A lefolytatott vizsgálat a 2014. évi dokumentumokra valamint a vizsgálatkor
hatályos dokumentumokra terjed ki.
Az Mötv 84. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati
hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.
Őrbottyán Város Önkormányzata az Mötv. ezen paragrafusa alapján létrehozta az
Őrbottyáni Polgármesteri Hivatalt. (a továbbiakban: Hivatal)
A Hivatali munkaerő-gazdálkodás a feladatok ellátásához szükséges létszám
biztosítását és foglalkoztatását jelenti.
Ahhoz, hogy erről megalapozott véleményt tudjunk kialakítani, meg kellett
vizsgálnunk a Hivatal által ellátott feladatokat és a hozzájuk rendelt
foglalkoztatást.
A Hivatal feladata az önkormányzat működésének segítése, az államigazgatási
ügyek döntésre való szakszerű előkészítése és a döntések végrehajtásával

kapcsolatos feladatok ellátása így különösen:
ellátja az önkormányzati szervekhez kapcsolódó adminisztrációs
feladatokat,
segíti a képviselő-testület munkáját,
előkészíti és végrehajtja az önkormányzati szervek döntését,
ellátja a jogszabályban meghatározott államigazgatási és egyéb
feladatokat.
A lefolytatott vizsgálat során összehasonlítottuk a Hivatal Irodáiban dolgozó
köztisztviselők létszámát az elvégzendő feladatokkal. Megvizsgáltuk a munkaköri
leírásokat a képzettségeket.
Ez alapján összességében megállapítható, hogy az Őrbottyáni Polgármesteri
Hivatali létszám kerete bár alapvetően elegendő a hivatali feladatok
ellátásra, de a meglehetősen nagy fluktuáció megnehezíti a feladatok
szervezését és a jelenlegi létszám nem elegendő a betegségek és
szabadságolások kiadása miatt időszakosan a munkából kiesett
köztisztviselők helyettesítésére.
A hivatal vezetői csak jelentős számú túlórával tudják feladataikat ellátni.
Ugyanakkor a helyszínen végzett vizsgálatok során azt is megállapítottuk,
hogy az esetleges létszám növelése ugyan megoldaná a munkamegosztási,
túlterheltségi problémákat, de az új munkatársak irodában történő
elhelyezése nem, vagy túlzsúfoltságot eredményezve megoldható.
Intézkedési terv készítésére köteles javaslat megfogalmazására nem került
sor.

Intézkedési terv készítésére nem köteles javaslatok:
1. A köztisztviselők munkaköri leírását folyamatosan karban kell tartani, hogy
az a ténylegesen ellátott feladatokat tartalmazza, valamint a felelőségi
körök is pontosan meghatározásra kerüljenek.
2. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról és
testületi előterjesztéséről gondoskodni kell.
3. A fluktuáció elkerülése érdekében, a jogszabályokban meghatározottak
szerint, illetménykiegészítés megállapítása a hivatal valamennyi
köztisztviselőjének.
6.
Soron
kívüli
ellenőrzés:
Őrbottyán
Napközi
Otthonos
Óvodában a munkáltató
jogkör
gyakorlásának,
illetve a bevétel szerző
tevékenység vizsgálata

Egyrészt a munkáltató
jogkör gyakorlásáról,
másrészt a bevétel
beszerző tevékenység
gyakorlásáról
tájékoztatást adni az
irányító jogkört

Teljesítmény ellenőrzés

Az Őrbottyáni Napközi Otthonos Óvoda Őrbottyán és Kisnémedi Települések
Köznevelési Társulása által irányított költségvetési szerv, s ennek alapján a
székhely mellett másik három telephelyen működik.
A vizsgálatkor rendelkezésre álló 2014.10.01-i OM statisztika alapján a szakmai
munkát 29 fő, az ő munkájukat pedig 20 fő támogatja.
Az ellenőrzés során felülvizsgálatra kerültek szúrópróbaszerűen a közalkalmazotti

gyakorlónak.

személyi anyagok.
A személyi anyag vizsgálata során kiemelt figyelmet
fordítottunk a közalkalmazotti besorolásra, valamint annak dokumentáltságára.
Ellenőriztük, hogy a végzettségek a hatályos jogszabályi előírásoknak
megfelelőek-e.
Megállapítások:
1./ A helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgáltuk a személyi anyag tartalmát.
Megállapítottuk, hogy a vizsgált közalkalmazottak személyi anyagában teljes
körűen rendelkezésre álltak a végzettséget tartalmazó dokumentumok
fénymásolatai, amelyek az alkalmazás feltételei. Az esetleges további
szakképesítések elvégzését igazoló dokumentumok szintén a személyi mappa
részét képezték.
Célszerűségi javaslatként került megfogalmazásra, hogy a jövőben az új
személyek felvételénél a munkavállaló által bemutatott iskolai végzettségről szóló
dokumentumok másolatát a munkaügyi előadónak hitelesíteni kellene. (a
fénymásolaton rögzíteni kell, hogy „Hiteles másolat. Dátum, aláírás „.)
Az Intézményben a három éves várakozási idő letelte után került sor magasabb
fizetési fokozatba történő átsorolásra.
Az Intézményben nem jellemző a várakozási idő csökkentése.
A vizsgált személyi anyagokban talált dokumentumok alapján több személynél
elismerésre került további szakképesítés.
A lefolytatott vizsgálat alapján összességében megállapítható volt a vizsgált
pedagógus személyi anyagok tekintetében a szabályos besorolás.
Az Intézményben a közalkalmazotti alapnyilvántartást a megfelelő tartalommal
vezetik, melyet a munkaügyi KIR 3 program támogat.
A Kjt. 2. § (1) bekezdése alapján a vonatkozó jogszabályok mellett a
Közalkalmazotti szabályzatban kell meghatározni a közalkalmazotti jogviszonnyal
összefüggő kérdéseket.
Ennek és a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 276. §-a alapján az
Intézmény a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelve rendelkezik
Közalkalmazotti
szabályzattal,
melynek
felülvizsgálatáról
folyamatosan
gondoskodnak.
A vizsgált Intézmény esetében ezen jogszabályi rendelkezések biztosítottak
voltak.
Alaptalan határozott idejű kinevezésre nem került sor.
2./ A bevételek beszedése kapcsán megállapítható, hogy az Intézmény
költségvetését a vonatkozó jogszabályok alapján a Társulás fogadja el. Őrbottyán
Város Önkormányzat, mint alapító és társult tag a működéshez pénzeszköz
átadással járul hozzá.
Az Intézményvezetővel lefolytatott interjúk alapján úgy ítélem meg, hogy az
Intézménynek – köznevelési jellege miatt – saját bevétel beszedésére nincs
lehetősége, s ez a köznevelési intézményekre nem is jellemző.
Az Intézmény 2014. évi működése során 163.593 E Ft fenntartói támogatásból és

50 E Ft működési bevételből gazdálkodott.
Az Intézményalapító okirata csak alaptevékenység folytatásáról rendelkezik.
Intézkedési terv készítésére köteles javaslat megfogalmazására nem került
sor.

