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HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 

 

BELSŐ ELLENŐRI  

2009. 

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 

 

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása  

 

2009-ben a belső ellenőrzés az ellenőrzési feladatokat teljesítve kiterjedt az önállóan 

működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményekre is. 

Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen 

szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés. 

 

1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való 

eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága  

 

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése 

 

Az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés megfelelőnek bizonyult.  

A belső ellenőrzés a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte 

tevékenységét. 

 

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 

 

Az éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések végrehajtásra kerültek. 

 

A tárgyévben elvégzett ellenőrzések összesítése: 

 

a.) szabályszerűségi ellenőrzések 

 közalkalmazottak/köztisztviselők besorolása, munkakör betöltéséhez szükséges 

szakképesítés vizsgálata, munkaköri leírások tartalma, béregyezősége, Kjt-

nek/Ktv-nek való megfelelés ellenőrzése 

 iparűzési adóbevallások ellenőrzése 

 

b.) pénzügyi ellenőrzések 

 az étkezési térítési díjak beszedési-, nyilvántartási- és elszámolási rendjének 

ellenőrzése a Petőfi Sándor Általános Iskolában és a Napközi otthonos 

Óvodában 

 

c.) rendszer ellenőrzés 

 a Művelődési Ház intézmény szabályozottságának, működésének, 

gazdálkodásának ellenőrzése 

 az önkormányzati működtetésű konyha működésének, gazdálkodásának, 

gazdaságosságának ellenőrzése 
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1.2.1 Elmaradt ellenőrzések 

 

Az éves ellenőrzési tervből nem maradt el ellenőrzés. 

 

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések 

 

Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. 

 

1.2.3. Terven felüli ellenőrzések 

 

Terven felüli ellenőrzésre nem került sor. 

 

 

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő 

és akadályozó tényezőket (önértékelés alapján) 

 

2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) létszámhelyzete 

 

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. 

Az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásával szerződéses 

kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látja el a 

belső ellenőri feladatokat. Az ellenőri létszám a tárgyévben biztosított volt.  

 

2.2. A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok sikeresek-e, melyek a főbb problémák, 

akadályok az állások betöltésénél 

 

Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető. 

 

2.3. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata  

 

A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső 

ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.rend. 11.§ követelményeinek. 

 

2.4. A belső ellenőrök képzései 

 

A belső ellenőrzést ellátó külső szakértő cég által biztosított belső ellenőrök képzései 

önerőből biztosítottak.  

 

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e  

 

A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult. 

 

2.6. Az ellenőrzés során valamilyen dokumentációhoz és/vagy ellenőrzötthöz való 

hozzáférés akadályai  
 

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés 

megfelelő.  
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2.7. Összeférhetetlenségi esetek 

 

Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem történt. 

 

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége  

 

Az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 

ellenőrzési jelentések megfeleltek a Ber. 27. §-ban előírtaknak. 

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek 

elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i részéről tett esetleges észrevételek 

megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt. 

 

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők  

 

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez 

szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, internet-hozzáférés, jogtár) 

biztosítottak voltak. 

 

2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása  

 

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a megfelelő nyilvántartás vezetéséről az 

elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési 

dokumentumok megőrzéséről. 

 

 

3. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 

 

 
Vizsgált 

szerv 
Rangsor Megállapítás Következtetés Javaslat 

Polgármesteri 
Hivatal 

Kiemelt 
jelentőségű 

Egy adóalany az ellenőrzésről szóló 
értesítést követően adta be 
bevallását (késedelmesen). 

Ellenőrzésről való távolmaradását az 
ellenőrzés időpontjáig nem igazolta. 

Önkormányzati bevétel 
időbeli csúszása, 

elmaradása. 

Mulasztási bírság kiszabása az Art. 
172. § (1) alapján bevallás 

késedelmes beadása miatt, illetve 
ellenőrzés akadályozása miatt (ha 

nem igazolja távolmaradását). 

Petőfi Sándor 
Általános 

Iskola 
 

Napközi 
otthonos 
Óvoda 

 
Kulturális, 

egészségügyi 
ágazatban, 
konyhán 
dolgozók 

Kiemelt 
jelentőségű 

Az intézményekben a besorolások 
megállapítása során néhány esetben 

nem alkalmazták megfelelően a 
vonatkozó törvényekben és azok 

végrehajtási rendeleteiben 
foglaltakat. 

A tévesen megállapított 
jogviszony alapján a 
juttatások folyósítása 

nem megfelelő 
összegben történik, 
melynek javítása az 

ellenőrzés időpontjában 
megtörtént. 

A közalkalmazotti munkakörökben 
foglalkoztatottak körében a 
besorolási bér elemeinek 

módosítása. 
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Vizsgált 

szerv 
Rangsor Megállapítás Következtetés Javaslat 

Konyha 
Kiemelt 

jelentőségű 

Az önkormányzat által üzemeltetett 
konyha – közszolgáltató feladatokat 
ellátó intézmény lévén - deficites. 

A konyha működtetése 
forrásokat von el az 

önkormányzattól 

Annak elemzése, hogy az 
élelmezési tevékenység deficitjét 

milyen módszerekkel lehetne 
mérsékelni. 

Petőfi Sándor 
Általános 

Iskola 
 

Napközi 
otthonos 
Óvoda 

Kiemelt 
jelentőségű 

Az étkezők analitikus nyilvántartása 
alapján nem állapítható meg a 
fizetendő étkezési térítési díj 
összege, a hátralék, vagy az 

esetleges túlfizetések mértéke.  

Az ellenőrzés által 
javasolt nyilvántartással 
átláthatóbbá tehető a 

térítési díjak beszedése  

Az étkezők analitikus 
nyilvántartását 

osztályonkénti/csoportonkénti 
megbontásban vezessék, melyben 

különítsék el a kedvezményben 
részesülő tanulók részére 

megállapított térítési díjat étkezési 
típusonként. 

 

 

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 

kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása  

 

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 

okot adó cselekményt nem tárt fel. 

 

 

5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett 

fontosabb javaslatok 

 

A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében fontos a 

kötelezően előírt szabályzatok (ellenőrzési nyomvonal, kockázatkezelés, 

szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje) folyamatos aktualizálása; a 

szabályzatokban foglaltak maradéktalan végrehajtása.  

Napi szinten működtetni kell a FEUVE rendszert. 
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II. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása  

 

1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás a 12. § n) pontjában 

meghatározott nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve a 29/A. § (4) és 

(5) bekezdésében meghatározott, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője 

által megküldött beszámolót 

 

Az ellenőrzés részére az intézkedési tervek megküldése megtörtént azokat az 

ellenőrzés jóváhagyta. 

Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős az intézkedési terv 

végrehajtásáért, illetve annak nyomon követéséért. 

 

 

2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok  

 

A következő éves ellenőrzési tervben gondoskodjanak az utóellenőrzések tervezéséről. 

 

 

 

 

Dabas, 2010. március 9. 

 

 Lisztes-Tóth Linda 

  belső ellenőrzési vezető  

  Vincent Auditor Kft. 


