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Fülöp Község Önkormányzat
2015. évi összefoglaló

belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2015. évi zárszámadás tészétképezia2015. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés. A

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szőlő 370120l1" (XIL
31.) Korm. rendelet a9.§ (3a) bekezdésének megfelelően - az önkormányzat és intézményei
ellenőrzési beszámolói és ellenőrzési jelentései figyelembe vételévelelkészítettés a legyző
részéremegküldött - 2a15. év összefoglaló ellenőrzési jelentéséta melléklet szerint a Tisztelt
Képvi selő -te stület elé terj esztem, szíves táj éko ztatásukra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a mellékelthatározal
tewezet elfogadására.

Fülöp, 2016. május22.
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intézményeinél2015. évben végzeítbelső ellenőrzési tevékenységről
készítettEves összefoglaló ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete
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ÉwössznpocLALó

ELLEi{óRzÉsl JIiLENTÉs

Fütöp Községi Ön kornt rin},zirt
belső ellcnőrzésérő!

A

I.

belső ellenőrzési tevékenvség bemutattisa

.A belső ellenőrzés független tárgyilagos bizonyosságot adó és tarrácsacló tevékenység, amelyrlelt célja,

hogv az ellenőrzött szervezet rnűködését fejlessze és ereclrltérryességéttlör,elje, azellellőrzölt szervezet
céljai eléróse Órdekében renclszerszerrrléletíi rlegközelítésse] és nlódszeresetl értéiieli,rlletve fejleszti
az ellenőrzöíl szervezeí irárryítási és belső kotltrollrenclszet,ének liatékonl,sfg{1.

A be]ső ellenór a rrrunkáját a nemzetliözi, valarnint a Nenlzetgazclasági ivlillisztériurrr által közzétett
belső ellenőrzési standardok, útnrutatók figyelenlbevéteIével, és a képviselő test|ilet általjóváhagyott
ellenőrzési terv alapjári v égezte.
!/],) Áz éves ellenőrzési terv a ioílszzbólvie!őírcisoknuk nrcí!íblelően az, alóbbiliktit

a)

Az ellenőrzési terv
dokumentumok.

trtLt{Iln!{lz,r(l:

elkészítésesorálr íelhasztrrilt kilnutatások, elemzések, egyéb

(Belső Eilenőrzési Kézil<önyv, belső szabál;,zatol<, Szervezeti és Míiködési Szabályzai, gazclasági
szervezet tigYrendje, mutrkal<öri leírásol<, előző éi,ek beiső ellenőrzési tervei, stratégiai belső
ellenőrzési tervek, belső ellenórzési prograrnok, belső eIlerrőrzési tnttnkalapok, belső eilenőrzési
jelentések, belső ellenőrzésekkel kapcsolatos.jegvzőköny,vel<, rnegbízóleveleI<. valanriIlt a teljességi
nr,

i

latkozatol<, stb.)

b) Az etlenőrzési tervet lnegalapozó elemzések és a kockázatelemezés erec!ményénekösszcfoglaló
bem utatása.

A kockázatelenlzési vizsgálatok eredrtlényétaz aIábbi táblázat

L

___._
l ) a 1-öftlI_r aInatok 1a

aclatai tartalrnazzál<:

cqr iittesen rné1,legelve azok

]

kőitseg\ ete5

tül,\ cze5e

. l

ki',it:cgr

ete

si

előirányzatok rnegállapítása és lnódclsítása. az operatív
gazdállioclás. a szátlviteli nyilt"álrtafiás és elsziittlolás. a

i
r

költségvetés r,égrelrajtásáról törtérrő beszárllolás) közpollti

2.)
)

szabályozottsága: _
í-ela
f-eladatok
végrehajtásában résztvevól< szakképzettsége.

eSIlirelyi

gy,aliorl otts ága, nl

3.) a felaclato
|

it tl l<álr o

z va l ó

h

ozzáá1] ás

4.) az egves főfolyatllatokban a belső
rrl

űl<ödése:

becsült

a,.

i.it.t.l.i - -l-_-q,yai<ollat

i

Elemzési kritériumok

a

5.)

és ki_ilsó

korábbi belső

i<edvezőtlen mesálla ításai:

6.) az

A kockázatok bekör,etkezésének
valószínűségét, hatását és jelentőség
egyiittesen nrérlegelve azol< becsü|t
rrrértéke

elIenőrzése]t kedvező

K

egyes főfolyarnatok súlya a ga.aal[Óá;si es srá,tl,iteti

fleladatok ellátásában
.) egyéb - a vezetés áltat a kockázateiélrlréslo, fo,,6*akltélil
:

7

-

A

szempontok:

]

költségvetési gazdálkodás és

átIagos kocl<ázati szintj e:

;;a,r,,ri. l,

fb

lrdut.l

tá,árl
I

Közenes

A (alacsony) K (lrözepes) }I (magasl
c)

A

d)

A

bizonYosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenóri kapacitás
tervét (erőforrás szükséglet, ellenőri nap a BBT IV. fejezete tartalmazzi).

tanácsadói tevékenYséghez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzéseklrezés az egréb
BET IV. fejezeie tartalmazza).

tevékenYségekhez szÜkséges kapacitás tervaclatokat. (a
e)

I(ockázat elemzéssel alátámasztott, tervezett ellenőrzések feisorolását.
A tsELső

ELLENőRuns, r,il)t KEN ys E G

A belső ellenőrzés áIta|yégzett
IU1.

Lz

c i1.1,1i

t<rrÉs E

ter,ékenység benrutatása önértél<elés alapján
{Bkr.48. § a) pont}:

éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítése
{Bkr. .18. § aa) pont}:

Az éves tervezett

és lényleges ellenőrzési

Feladat
sorszám

kapttcittis összevelése

Ellenőrzési feladat ntegnevezése

Erőforrás
szükséglet
tervezett

ellenőri
1.

A

l<özös

önkorlnánl,zati lrivatal SZMSZ-e e, a. átup,to ut,iroto

összhangiárrak

2.

Az

v

stb.) elvégzésének,meglétérlel< el lenőrzése.
fe ladatai n ak

3.

Az örrkorrnányzat adóhatósági

Á

Orikormányzaí által

r
6.

elleriórzése.

k ij e l ö

e l l enórzési.
lt i ntézménykonrp iex j e l legii,

fe

l

ti g,u-e

l

eti

5

5

5

5

5

15

í2

A 2016, eVl el le:rőrzés i te rv összeá ítása l<ocl<ázate ern zésse i.
,, Iartalék" egy eseti, az önkornráIlyzat soroll kívüli igén}árek
l l

megfelelő vizsgálat.

A

5

l

költségvetési előirán},zatok nródosításának szabályossága,

ellenőri
nap

naí)

izsgá lata

alkaln-,azótt,rflonr,;ilT", ;,;őr;áe- lfir-,-,ál;tfu,nji-ur.
infornatikai tevékerrl,ség szabályozottságárrak. a7, inforniatil<ai
tevékenységgel összefi.iggő l<öteIezőert elvégzendő l'eladatok
(nyilvántartások, nentések. jelszókezelés, katasztróía eIhárítás

Tényleges

5

5

Y

n\ ll\,ántartáSa

/. lUsszelos]alo
l<észítésea ]0 i
er i beisó etlerlórzésekLol
iTanácsaclói tevéken
] Osszes belső ellenőrzési felaclaí erőíbrrás ellenőrzési na
itlőszüks
Ebből: tutalék k
sOron kíviili vizs úlutok t,égrelt risáru).
r

45

Soron kívüIi ellenőrzés: igen/4e41
Terven felüli ellenőrzés: igen/npin
Tanácsaclói tevékenységl igen/nent

a
o
€

A szert'ezet a belső elierlőrzéseit k|i]ső szaliértővel l<ír,árlja rllegolclarli. ezéríazél,es e]]eltőrzósi
terl,a
sziikséges ellenőri létszánr az ellenóri képzettségielrllér:ése,Úlaillint a beiső
el]erlőr-ök hosszú távú

l<épzésiterve votratkozásábarr tretir taftaltl-taz inioirnác jót.

IIlíla) A tárgyévre vonaíliozó éves e!lenőrzési terv teljesííése,ru elleníírz,ésekösszesííés^e
Tárgt,

A közös örrkormányzati
hivatal SZMSZ-e és az
alapító okirata
összhangjának
v izsgálata
Gazdasági területen

ailtairliazott
szánítógépe s
programok, és azok
cl ol< u

tll
e

e

ntác íój ánal< az

l]erlőrzése.

Cél

A

szabáIy szerúiségiel lenőrzés célj a:

20l5, rnárcius 3 ]-i
áliapot ellenőrzése.

meggyőződni arról, hogy az SZMSZ, az A}apítő
Okir"at, valatnillt a Törzskörryvi okiratok
megfelelnel<-e a lratályos jogszabályi
előírásoknaI<,

Az informatikai rendszer elleIlőrzés célja

20 ] 4. decerrlber 3 1-i

meggyőzódrli arrói. hogy az alkallnazott
i n fornati l<a i retld szere I< haszn á atáll
a]t az
inforrnatikai tevékerll,ség szabály,ozottságának,
az n form at ka i te r,ékeIrysé gge l ös szefli ggő
liöte lezően el r,égzendő lelaclatol<

á

llapor rl intavételes
el

]

]enőrzése.

j

i

(rryi lvántartásol<, nrerltések, j

e

lszókeze lés,

l<atasztrófa eIhárítás stb.) elvégzése, tlegléte,
rlegfeleI-e a hatály,os jogszabrill,i ós egy,éb belső

iz

szab4

. l.^;,;,Illárll.zat

a;ohatósági
i'eladaiainak
el]enörzése.

Onkot,nrány

zaí álta|

krjelölt intézrnén;,Ftilöpi Ovoda 4266
FLilöp Arany Járros u.
19. sz. -. ellenőrzése.

Tartalék cllenőrzés.

A költségvetési
eIőirárryzatok

rlódosításának
szabályosságának,

nyilvántanásának
ellerrőrzése.

|lp:4:'Lgtg!4lÉrye\ryk _

A szabályszer[iségi ellerlőI-zés

célja: az
adóhatósági feladatainalr
elleriőrzése során meggyőződni arról, hogy a
feladatok végrelraj tása a hatályos j o gszabály i
előírások alapján törlént-e.

20l zl. év és 201 5. első
félévérevonatkozóan
aiapvetően
rnintavétellel, egy
vé let len szeríien
]<ir,álasztott hónap
tételes ellenőrzése,
20l4, év és 20l5. e]ső
1élér,alapvetőerl
rtl intavételes eiiárással,
20l4. évbőt és 2015.
elsó lélévébőlegy-eg1,
.hórl ap b izolr,vjaiai nak
tétcies e]lerlórzése,
20 l 5, első

önkorrlányzat

Az ei]enőrzés célla: a korlplex jellegii
e l ert őI.zés l<ereté beil Ilreggl,őzőc1 n i
arról. hog1- az itltéznlénynéIrneg|clelőerl
szabáiyozottak-e a szaj<tnai és szárlvite]i
felaclato]i. il]etve a gya]iollati l,égrelrajtils sorárt
rnegfeleIőerl eleget tettel(-e a jogsz-abái.vi illetle
belső szabályozást előírirsokrla]<.
A s za bt'r rtx qg r ;l i. ; ői;_Í. é l i,, ; €_")ij r",Úil
alróJ. ilogl, a i,öitsé9t,etési eiőir.árlriatoi.
rlródosítása és rlt iivlilltaltása a szabálvossági
fe l ii g1,9 911
|

l

i

l<övetelnrérll,ekrrek inegf-elelőeIl

történili.

hát,otl Iteg5,edéi,

r

aiapvetően
i.
]

i
]

I1,1

intar,ételes elj árással,
egy tetsző]eges

negl,edév előirányzat
módosítás téteiesen.

L'tr,l1, Az ellenőrzések sortÍn biiníetŐ-, szttbálysértési, kúríérítési
itletve Jeg.t,elrti e$rirris meginclítrisúrrt
okot udó cseIeknúny, muIasztds, hián},rlssáo gl,ulttiju kttpcsriit tLti-irterttiek szrínttt
és ri)virtr

össxefogIl!dsu.

e Az

el]enőrzések során biirltető-. szabály sértési.kártéríresi rlie tr e fegl,elrlli eljárás

nregindítására ol<ot adó csele]trnéIly,. tltLiiasztás. hiállvosság tletll keriilt llieeáIlallításra,

Ill2. A bizonyosságot adó tevél<enységet elősegítő és akadályoző térryezők bemutatása
{Bkr.a8.

ab) pont}

ií/2/t' Á belső ellenőrzési

e

§

egJ,ség httnuíneróJbrrds ellótuttsága

A szerv'ezet a beiső eIierlőr'zéseit liiilső szal<ér,tijvel olclja
Ánt, lO, § (4)-(5) bekezclésében előírt etlgctie ]r,ével.

rne-9..

A belső ellenőrzési egység és u belső eíten(írök szervezeíi
bizíosíídsg(Bkr, 18-}9. §-a alapjrin)

II/2/b)

A

belső e]]erlőr.r.erlc]el]iezik az

és J'ttttkciottrilis J'iiggettenségének

A belső ellenőr (ki"ilső szakértő) jelentéseit l<özvetlen|ii a jegyzőrlel< l<í.ilclte rneg.
A belső ellenőrök (kiilső szakértő) firnkcionális fiiggetlerisége teljes inértéIiberlbiztosított ro]t,
II/2/c) Ósszeferhetetlenségi eselek (Bkr. 20.
§-a atupjún)

A belsó ellenőr, illetve a belső ellenőrzési vezető tekintetében senltlirreln[i összelérhetetlellseg tleI:l
állt fenn, Íg,v a kormánYt-encleIet előírásainaI< megfelelően részt velteftek a beisó e]lenőrzési

tel él<enység el látásában.

lY2/d) A

beÍs'iÍ elleniíri

jogokkul kupcsalaíos esetleges ktlríűloztistik bemttírtlt!stt

A ter,ékenység lolyarrlárr ilyen l<orlátozás rrenl iorclLrli elő.
íI/2/e) A belső ellenőrzés végrehcjíttisútnkadriIyazó tényezők
o
o

A belsó

A külsó

e]

lerlőrzési tervben rlegj elölt llatály,os _j ogszabál1, i all},ag. rendelkezésre ál It.
folyanratos tájékoztatása, rlegl.eieiő iilfornlációs all1,agoli rendel]<ezésre

sza|<értőj<

bocsátása ugyancsal< rllegtörtént.
Az ellenőrzési tel,élterrységfeltételei biztosítottal< voltak, akadályozó tényezől< rlem fordultak
elő,

il/2ű) Az ellenőrzések nyilváníaríttsa

A

belső ellerrőrzéssei ltaPcsolatos tlvi]vátltatlásol<

r

ezeiésr, ijlctve

az ellettórzési clo]iLrnlenti_rtrloli

tllegőrzése biztosított. A nyilr,árltartás ii Blir", 50. ,1-65on rögzített előíl.trso]<at t,tgyatlcsak
íartaltllazza.

il/2/g) Az ellenőrzési

e Az

tevékenl,s^ég /bjlesztéséral.,tlurrtkoztj jul,ttsírríok

Önkonnánl'zat, a lrivatal és az intézrnérly,ei belső c-llenórzési feiadatai]< ellátásának
feladatát, hosszabb távon r,áltozatlaltLtI kiilső szakér,tór,el tervezi tIesoidani.

7

r

II/3 )

A tanácsacló tevékent,ség benrrrtatrisa

(i}l<i,. -l8. §

ac; pont)

Tartács adói tevékenl,séget a belső elleIlőrzés keretéberl a belső ellenőrök (kLilső szakértő)
relrdszeresen térítéslnel]teseIlvégeznek, azokkal kapcsolatosall a nlegbízási szerződés lii_ilölr neil
tartalrrraz előírásokat.

lII
A BELSŐ KONTIiCLL RElIDSZEli ERTEKELESE
{rvl.) A belső kontrolllelrdszer rníiköclésének értélrelésecllenőrzési
a8. § b) pont)

tapasztalol<, alapján (Bkr.

A belső

kontrollrendszer szabályszer,űségénel<, gazdaságosságának, hatékonyságának és
eredményességéneknövelése, jar,ítiis;r értlekében tett íbnttrserbb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
vizssálat címe
A közös önkormányzati
hivatal SZMSZ-e és az
alapitó okirata
összhangjának
vizsgálata.

állanítás

Az ellenőrzés, az

következtetés

Javaslat

el]enórzesr

progranrban foglaitaknak
megfelelően végrehajtásra kerü It.
A hivatalrende]kezjk -a 25l20l3,

-

(II. l4,) határozatta] ellogadott

alapító okirattal. Az alapító okirat
al<tLral izálása, kiegészítésea
vizsgálat időpontjáig neIn törtérrt
r-neg. Az alapító oI<jrat nem
tartalmazza a szakrnai
alaptevékenysége i nek korrnányzati
lunkció szerinti nreglelöiését.

A hivatal rende]liezik szervezeti
Működési Szabályzattal, de az
íaüa]nlazza a

sza kttl

és

netl-t

a i

alaptevéI<eny,ségeineli korrnátl1,731i

funkció szerinti lnegjelölését,

Az e|lenőrzés megállapította, hogy
a hivatal rerrdell<ezil< az Avr, 1 5S ( 1)
bekezdés i0. pontlában
tár
jll

íorrllati kai rendszeleI<
llasználatának az

iníornlatikai
tevékenység
szabáivozotls ágának, az

ozott törzskijnl,v i

ol<

i

rattaI

Az eilenőrzés, az ellenórzésr

Az alkalmazort

progratllban fogialtakrlal<

rlegfelelően véglehaj tásra került.

Az e]lenőizés rilegáilapította, hogy
az intézményrendelkezil< az

iniolnlatikai

rendszet, rrlíiködéséneli

iníbrmatikai

feltételeit rneghatározó Infornratikai

tevékenységgel
összefüggő kötelezóen
elvégzendő feladatok

Biztonsági Szabályzattal.

Az eilenőrzés rrregállapította. hogv

(nl,i lváirtartások.

nlentése]i. j elszól<eze lés.
l<atasztrófa e]hárltás stb.)

elvégzésének.
eI ietlorzese,

rttcgieteItel<

.

a nLrnltaköri leir,ásoii,ban rlelll
szabá l1,ozták az in 1brnlat j I<a i
í'elelősséget" az inlbi,rllatiLár, al
kapcso l atos í'e ladatol<ilt,
kötelezettségeket, azok nenl

tartalmazzák az inlorrnat jl<a j
rendszer használatávaJ kapcsoIatos
s

za

bá

}

yo zá

s

t.!1ql9

L,9111.1r4:1_9

Az alapító okiratot és a
szcrvezeti es Muködcsl
Szabályzatot ki kell
egészíteni a szakmai
alaptevékenységek
l urlkciói r a..

l<orrnárryzati

Viz

] Kör ctkeztetés ]

Megállanítás

lat címe

Javaslat

az inlorrllációl< negőr,zésénelt
köte iezettségét.

Az ellenőrzési jelentésben

,A nlr"rnkaköri

rögzítésre l<eltrlt, hogl,a se le.itezési
szabál; zat tartaltnazza a

l<

le

írások

iegé sz ítés ét

végezn i

szánl ítógépel< se ie3tezési e l,j árásái a l
kapcsolatos szabályol<at. illetve
abban rendelkeztel< a gépei<en lévő
szoltverek, adatbázisok tör]éséne]( a
nlódj ál,ó l.

Az ellenórzés rnegállapította,

lrogy,

az intézrlrényrevonat]iozó
inlornratikai stratégiai terv. 2008.20

l4

ével< vonatli,ozásábarr

i<ósz|iit,

az intéznrény intbrrnatikai
t,etrdszerét,e vonatl<ozó öná]ló
](atasztrófa elhárítási tefv nem

Ei kell készíteniaz
intézrrrényi níbrmatikai
rendszerére vonatkozó
katasztróí'a e]hárítási

készü it.

terVet.

az adatok sérthetet}ensége,
bizalnrassága, rendell<ezésre állása
biztosított, valamint a bizalmas
in formác iókat tartal nrazó adatokra
logikai adatvédelmi rendszere
ugyancsak megtelelően nlűködik.
A szolgáltatóval l(ötött szerződés a
hivatal részérernegfelelóen
garantálj ák az adaíbizlonságot. a
belső korrtloll ebbeIr a
Vol]atkoZáSban negfele ióen
rnűködik.
A vizsgált időszakban az iigyviteli
terüIeten iníornratikai fej lesztés
törlént, hardver beszerzés, szoftver
beszerzés. oktatás ugl,ancsak
inegvalósult. A vizsgált időszak
során l<erülte|< alkalntazásra 20 1 4.
január, l-étől - az úr1 állanliráztarttisi
száIrlvitel i elő írásokhoz liapcsoiódó
- Eper Szakéi,tői Integrált Pénztigyi
Számviteli Rendszei,. valanlint a

Biztosítani l<ell a tárgyi
eszkóz nyiivántartó

Az ellerrőrzós rnegállapította. hogy

Az ellenőrzés rrlegállapította, hogy

l<apcsolódó progI,arlrok.

Az eiienőrzés nregállapította,

Irogy

a tárgyi eszköz nyilvántar'tó

nen rerrdelkezik jelszóvaI
védett beléptetési rendszerlel,
Szúnetn]entes tápegy,ség netlt
kapcsolódil< a géphez,
Az infornratikai folyanratolr
rendszeres belső ellenőrzése csak
részben valósult meg, A l<orábbi
be]ső el]enőrzésnek
megáliapitásaira több
vonatkozásball tőltéjlie j(

progran-}

in té zl<e d é se

l<,

prograrnhoz
kapcsolódóarr jelszóval
védett beléptetósi
rendszet, kialaI(ílását és
szLinetill entes
tápegySéget.
-", : .'

i

condoskodnj kell az
tblrlációtechnoiógiai
reItdszer, valatlennyi

n

e]eillének ibl;,a1l1uioru,,',
ellenői,z-óséról

i

,/

vizspálat címe

MeeállaDítás

Az öni<olllányzat

Az ellenőrzés. az ellenőrzési

adóhatósági feladatainalt
e] l enőrzése

progranlban 1bgiaital<nal<

kör,etlie ztetés

Javaslat
Nenl törtétlt

nlegí'elelően végleha.jtásla l<er|i lt.
Az ellenőrzés rnegállapította. hogy
az ön korm án;- zat gazdasági
proglarrl.jábail, a

he l1,i adókl<al
l<apcsolatos tet,t,eI<

ltlegloualtnazásla

Az egyes

kerLi ltel<.

adórlertlel< bevezetése
sor,án r.,izsgíiitál< a te JepLrlés i

adottságokat. r,alanlittL a lal<osság
teherbíró képességét,
A helyi adóbevételek tervezésének
vizsgálata során rnegáI lapítást
nyeft, hog), a ]ikviditási terv

készítésénél
ílgyeIennrel voltak
arra vonatkozóan, hogl,a heiyi
adól< többsége r-rlárcius és

szeptember hónapokban érkezil< be
az ön i<ormán y zat számlájára.
Az ellenőrzés megáliapította, hogy

i<-

a íüggó (el nerrl isnlert, peresített)
követeiések szánrvitel i
nyi lvántartáso]<bó

l törtérró

kivezetése nlegtöItént.

A vizsgálat r,ögzitette, hclgt, az
elengedefi követelésel< i<ivez_etése
(ainenn),iben

ogszabá lyol< vagy
rendeietek lehetővé
tették) ugyancsak lnegtörtént.
Az ér-tékvesztések elszámo lása (az
aj

ön1<orrtlányzatj

elszántolt értékvesztésel<
visszaírása) során az adósok
együttes rrlinősítése alapján - aoÁos éfiél(vesztése]szánoiásánaI< a
lll ódszer,éi

a] kaI rrrazták.
es ellogldott hel1 i ado
1,or eteléseket a rnérlegkeszites
idöponrjai9, rendcztél<.
Az ellerrór,zes rnegállapirotr.r. llog1
A JteI; i aJóli clszárrroiásárrál.
szárnviteli n;li]y6nl3r,tásárrál
betartásra l<ertiitek a 2000. évi C.

Az elisrnert

I
]
I
]I

]
]

L

rtllöpi óroJ"
l

töt,vcttylleIt, ralatltiill a

]enőrzése.

l ]0lj,{l,

l l,) |(orrrr, r,errdelrtbcrr l'oclalr

krl,pIeL-

íeltigyeletl Jellegu
e

]
i

előír,ásoi<.

Ar.r1;;o,r.,, n, etl.,,u,.r*,i-

prograrlban fogIaltai<nak
meglele lően végrehaj tásra kerir lt.

Az eilenőr,zés rllegáJlapílotta, hogy
az intézltrét:ry.alapító okiI,attal

SZMSZ-ei is rendelkezik. de

és

azol<

aI<tLralizálása csal< részben történt
nleg.
Az alapító oliirat és az SZMSZ nern
tarta|mazza, a szaltnlai

^

alaptevél<eni,ségeinek kornlányzati
furikció szerinti nle gjelölését,

Az

el

lenorzés rneeii] lapítotla. hosv

Az alapító okiratot és a
Szervezeii ;és Mt]jködés i
§z3bályzatot ki ke]]

egé§zíteni a 5zaklnai
a laptevéken,vségek
korrnárlyzat i tirnkcióiva1.

Vizs

Mesállanítás
az intézmény törzsl<önyv i
nyilvántartással rendelkezik, ameJ;,

következtetés

Ja,yasIat

dokulnentunt az intézrlént,nél
Inegtalálható,

Az ellerrőrzés rögzítette,

hog1, az
intézrrtén;,, eazdáll(odással
kapcso latos le]adata^ ]ratásköre- és
feIelőssége a- kii jönböző

szabáiyzatokban

l<el

lőerr

meglratározott és elhatárolt.
Az ilrtézrllénlidolgozók rnunka],öri
1eírásai részletesen és szárllon
kérhető 1blnrában taltalrrrazzáI( a
szabályzatokb;ln rrleglratár,ozot1
í-eladatokat.

Az intézmény szakmai
tevékenységénekel látásához

kapcsolódóan az el]enőrzés nem
állapított meg hiányosságot.
Az ellenórzés rnegáliapította, hogy
a neve]ési év íblyarnárr a
közoktatás i törvényben előírt
szernélyi feltételeket nerll lehetett
maradéktalanLiI biztosítani, ugyanis
rryugdíjazás rniatt 4 íő
óvodapedagógLrs helyett 3 főve]
látták el a feladato]<at.
Á czÁrnr,itol
jédiii i ii!ii i i!iiuJ.!l.
/-!
"^,,,,l"-..

3 p!-nZtlg)

i

fegy,elenl vizsgálatához
kapcsolódóan az ellerlőrzós a
köletkezö rncgallapítast tettc: a
20l4. évi és a 2015, e]só fétévi
dokumenturnok ellenőrzése során
megállapítást nyefi, hogy a
költségvetés végrehajtásakor
kellően érvényesült a számviteli
rend, a bizonylati és

oknlányfegyelern. A gazdálkodási

jogkörök

gyakorlása a

szabályossági l<öveteiményeknek
rlegfelelően tör,tént. A köte]ező
]eltározásol< végrehaj tásra kerű ltek.

Az ellenőrzés negállapította, hogy

az intézményés az örlkorrrlárryzat
közölt ..EgyüttinLiködésr
Megállapodás" jött létle, arrreiy
tartalnlazza a I<ö itsóeveré s i szci,vel<
közötti ttt titlkaI-negosztás rend.jét.
A belső ei Ierrőrzés jogszabá l),ban
meg.határozott kóvetellrlényeit az
intézrnényvonaikozásában az
önkorrrrányzat

belsó

e]

Ienőrzési

kézikönyvében szabályozta.

Az e]lenőrzés

megál lapította, Irogy
a vezetői ellenőrzés fbiyanlatosan
nieqvalósu lt, a nt LrrrJ<aíb lyarnatba

építenellenőrzés teijes nlérté]<ben
átfogta a nrűködést és a
zdáli<odást.

\lntézl<edni kell a szakrnar

Iétszám feltöltése
érdekében-

vizssálat

címe

A költségvetési

(

Mesáuaoítás

Az e]lerrőrzés. az ellenórzési

előirányzatok

progralrrban íb gla l taknal<

nródosításának
szabályossága,

rleglelelően végrehajtásra kerlilt.

nvi ]vántartása,

Az ellenőrzés nregál

lap ította,

következtetés

JavasIat
Nerll tör,tént-

hogy

az előil,ányzat módosítások az Ámr.
és a köitségvetési szerv
rendeleténei< az előírásaiban

rögZítettek szerirrt szabált,szeriien
és határidóbe]1 nleglörténtek"
valatlletltlt, i clóirányzat vá]toztatást.
h iteIt érdenrlően dol<Lrrnentáltál<.
A 20l5. évi költsegvetési
előirányzatok módosítására
indokoltan, i l letve szabályszer,lielr
került sor. A törvérty. illetve a
felügyeleti szerv, által
rneghatározott kierleit
előirányzatoi< (kiilönös tekintettel a
személyi juttatásokra és a
felhalmozási kiadásokra) beiartásra
kerültek.
Az ellenörzés megállapította, hogy
a kiadások és bevételek tervezett és
tényleges mértékénekeltéréseit
évközben tblyarnatosan eierneztél<
és ér,tékelték,és a vizsgált időszal<
soI,áll a költségr,etési elóirán;,zatol<
teljesítései a 20 i5. évi rnódosíiott
(időarányos) költségvetési
előirányzatokkal alapvetően
összltanqban alakLr]tak

lL

IlV2.) A belső kontrollrendszer öt eleméne|r értékelése(t}kr.48, § bb) pont)

Az örlkorrlányzat yezetése által

l<ialakított lrontroll l<örnyezetben világos a szervezeti struktúrra
(SZN4SZ íartalnazza), egyéfielnlűel< a felelősségi. hatásköri viszonyok és feladatol< (hatásköri és a

számviteli szabályzatok talaalmazzák), nregl-ratározottak az etikai elvárások

szi nt én, valam
j

,\a_

Az

int átláthaíó a l-i urnán erőforrás-keze

önkorrnányzat

l

a

szeryezet minden

é s.

vezetése a nriiködési folyanratokban lellellrető kockázati

térryezők

figyelelnbevételével nregfelelő kockázateleínzést végzett, és kocl<ázatl<ezelési retldszert működtet,
anrelynek keretében felinérte és rrregállapítotla az önkormátlyzat te\,él(en},ségéberr,gazdálkodásában
rejlő kocl<ázatol(at, nreghatározta az egyes illtezliedrrseliet és az,ok llregtéte,lérleli inódját, amelyeli
csökl<entik, illetve megszi-intetik a ]<ockázatol(at, (Az örlliorrlárly,zat belső ellerlőrzési kézikönyve
részletesen i sttrerteti az ezzel kapcso l atos

fe l ad ato kat. )

Az önkormányzat vezetése a

szervezeteI] beliii olyan kontroll ter,ékenységelret alakított ki rrrelyek
biztosítják a kockázatok kezelését, s hozzájár,ulnal< az önkorlllátlyzat céijainal< eiéréséhez.

Az

önkorlll átlyzat r,ezetése a

tl1,ot-nvotlaiak

belső szabál1 zataibari (belső eilerlőrzési t,e)ikon1,,,. ellenőrzési
§ezete és rnellékletelt) megí'eleiőeil szabály-ozta az engedéll,ezésiés jóválragyási

eljárásokat. az infornrációkhoz valő hazzáférést. fizi]iai l<ontrollokat (hozzáférés az eszközöl<lröz),
l,,alatnirtt a beszámolást. A belső ellenőrzési kéziköny,,v azSZMSZ rriellékletétképezi.

Az önkormányzat információs és kommunikációs renclszere biztosítják. hogy a rnegfelelő
intbrnrációk a rnegfelelő időben eljutnak az illetél<es szervezethez, szervezeti eg),ségirez, iiletve
szenélyhez.

!
]

vezetése olyan monitorirrg rendszert műiiöcitet. arnel1' leiletővé teszi a szervezet
tevékenységének,a célok rnegvaiósításának llyolxoll követését.

Az

ön]<ormányzat

belső elleriőrzés az e:lenőrzésijelentések inlorrnációi alapján is Inegerősíti. lrogY, 2015. évben az
önkornányzat működése és gazdálkodása során a tevékenl,ségeket szabályszerűett, gazdaságosan,
hatékonyail. erednrényesen hájtotta végre, az elszáInolási kötelezettségét teljesítette, nregvédte az
előforrásaikat a veszteségektől, ltárcll<tól és a nenr rendeitetésszerű használattól.

A

iIV3.) A belső kontrollrendszer szabályszerűségénel<, gazdaságosságánal<, lraiékonYságánal< és
ereclményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bllr. 48. § ba) Pont)

2al6. év íbiyamán foly,atnatosan biztosítarri kell a ]iolltroll
szabályozások (kiiiönösen

a

belső

rerlclszerrel l<apcsolatos belső
jogszabály,,i
követését. retldszeres
r.llenől-zési kézil<tirlYr,)

aktualizálását.

IV.

I]\TEZKEDBst rERvpx

iv/l.) Az

intézkedési tervek megvalósítása (Blrr.48. § c) pont)

Még nem végrehajtott
intézkedés

Intézkedésiter-vben szereplő
i ntézkedésmegnevezése
Intézkedni kell az alapító okirat
és a szervezeti és Működési

Végrehaj tott intézkedés

igen

Szabályzat, szaknrai
alaptevékenységek korrnányzati
ílnkcióival történő kiegészítése
ér,dekében.
llltézkedrri kell a murrkaköri

ieírások kiegészítéseérdekében.
El kell készíterri azintézmény
irrformatikai rendszerére

vonatkozó katasztrófa elhárítás

i

tervet.

lrrtézkedrri kell a tárgyi eszköz
rryi 1várltartó programhoz
kapcsolóció, j elszóval védett
beléPtetési rendszer
kialakítására, továbbá
sziirretnrentes tápegységet is
biztositarr i

ke

folyamatos

jl,

GorlcloskodIli l<ell az
inlornlác iótec}rnológiai
retldszer, valatnetlnyi elerrréttek
fo lvanratosan el lenőrzéséró l.
Az alapitő okiratot és a

folyamatos

lgen

szervezeti és Működési
Szabályzatot l<i kell egészíteni a
szalrtllai alaptevékeiry ségek

korlnállyzati lLrrikc ó ival
lntézkedni kell a szakrlai
i

folyaniatos

létszárn feltöltése érdekében.
10

íY12.) A belső ellenőrzés lieretében r,égzett vizsgálatok céIjai.

A belső ellenőrzés
a

€
C

keretéberr végzett vizsgálatok cólja. hog;,,azol< továbbla is segítséI<:

az alapfeladatok eredrrrényes elIátását, azok teljesítés rnénékénekés színvona\ának az emelését,
a feladatok rarrgsorolását. ésszerű súlypontl<épzést, célol< közötti szelekció biztosítását,
a rendelkezésre ál]tó eszközök és az ellátandó feladat hatél<onysága összliangjának
tnegteretntését,egyéb erőforrások bevonási lehetőségeinek a vizsgálatát,
a tartalékok feltárására vonatkozó lehetőségek javítását,
a bevéte}ek rrövelésére irányLrló törekvéseI< ér,vérl;,93[1{361.

ó

a

ltötelezettségvállaiások tnegalapozottságának. előirányzatolil<al

való

lttegteretntését.valartt itrt
a múiködés szabályozottságának, jogszabályi előírásokl<ai l,aló összhatlgjárrak

összharrgának

a biztosítását.

Fülöp, 201,6, január 11.
<..

készítette:
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Reszler György
külső szakértő

belső ellenőrzési vezető

(

11

utóczki péter
polgármester

