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I. AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

Ellenőrzött irányító szerv és az általa irányított költségvetési szervek megnevezése: 

 

A kincstári ellenőrzéssel érintett időszakban az ellenőrzött szervnél hivatalban lévő az 

ellenőrzött területekért felelős vezetők neve, beosztása: 

 

Ellenőrzött irányító szerv 

és az általa irányított 

költségvetési szervek megnevezése 

PIR törzsszám 

Szajol Községi Önkormányzat 732747 

Szajoli Polgármesteri Hivatal 409326 

Szajoli Tiszavirág Óvoda 660400 

Szajoli Közösségi Ház És Könyvtár 660411 

Ellenőrzött  

irányító szerv és az 

általa irányított  

költségvetési 

szervek 

megnevezése 

A szerv gazdasági vezetője 

(ennek hiányában a 

gazdálkodási feladatok 

ellátásáért felelős személy 

neve) 

A szerv vezetője Megjegyzés 

Név / beosztás Név / beosztás 

az ellenőrzési 

időszakban történt 

változás 

(a jelentés 

készítéséig) 

Szajol Községi 

Önkormányzat 

Szekeres Edit 

gazdaságvezető 
(Szajoli Polgármesteri Hivatal) 

1998.04.01-2021.08.03. 

 

Kántor Andrea Edit 

gazdaságvezető 
(Szajoli Polgármesteri Hivatal) 

2021.08.04-2021.09.30. 

 

Bodnár Erika 

megbízott gazdaságvezető 
(Szajoli Polgármesteri Hivatal) 

2021.10.01-2021.10.31. 

 

Vass Gergő 

gazdaságvezető 
(Szajoli Polgármesteri Hivatal) 

2021.11.01-től 

Szöllősi József 

polgármester Az ellenőrzéssel 

érintett időszakban 

pénzügyi 

csoportvezető 

(gazdaságvezető) 

beosztásban lévő 

személyek esetében 

a feladatkör 

ellátásának 

időtartama a 

vezetők neve és 

beosztása alatt 

került feltüntetésre. 

Szajoli Polgármesteri 

Hivatal 

Dr. Bartók László 

jegyző 

Szajoli Tiszavirág 

Óvoda 

Tóthné Muhari 

Andrea Eszter 

intézményvezető 

Szajoli Közösségi 

Ház És Könyvtár 

Czékmási Csilla 

intézményvezető 
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A vizsgálatot végezték: 

Név 

Feladat 

ellátásának 

kezdete 

Feladat 

ellátásának 

vége 

Megbízólevél 

iktatószáma 

Vass Gergő vizsgálatvezető 2021.07.01. 2021.10.18. ÖPSZEF/1351-1/2021. 

Lakatosné Lévai Judit vizsgálatvezető 2021.10.19. 2022.06.30. ÖPSZEF/320-1/2022. 

Lakatosné Lévai Judit ellenőr 2021.07.01. 2021.10.18. ÖPSZEF/1351-1/2021. 

Szekeres Andrea ellenőr 2021.07.01. 2022.01.09. ÖPSZEF/1351-11/2021. 

Fehér Györgyi ellenőr 2021.10.19. 2022.06.30. ÖPSZEF/320-1/2022. 

Tóth Flóra ellenőr 2022.01.10. 2022.06.30. ÖPSZEF/320-1/2022. 

 

A jelentésben és mellékleteiben alkalmazott jogszabályok és rövidítések: 

 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.), 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Info tv.), 

 a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), 

 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Áhsz.), 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.), 

 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), 

 a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (a továbbiakban: 15/2019. PM rendelet), 

 az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező 

elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: 38/2013. 

NGM rendelet). 

 

A jelentésben és mellékleteiben alkalmazott egyéb rövidítések: 

 

 Szajol Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 

 Szajoli Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), 

 Szajol Községi Önkormányzat polgármestere (a továbbiakban: Polgármester), 

 Szajoli Polgármesteri Hivatal jegyzője (a továbbiakban: Jegyző),  

 Szajoli Tiszavirág Óvoda (a továbbiakban: Óvoda), 

 Szajoli Közösségi Ház És Könyvtár (a továbbiakban: Könyvtár), 

 Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ), 

 Szajoli Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási szabályzata (Gazdálkodási szabályzat), 

 kormányzati funkció (a továbbiakban: COFOG), 

 időközi költségvetési jelentés (a továbbiakban: IKJ), 
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 időközi mérlegjelentés (a továbbiakban: IMJ), 

 IMJ IV. negyedév (a továbbiakban: Gyorsjelentés), 

 Kincstári Ellenőrzések Portál az ellenőrzés által bekért dokumentumok feltöltésére 

szolgáló sharepoint felület (a továbbiakban: KEP), 

 az Ávr. 169. § (3) bekezdése és az Ávr. 170. § (2) bekezdése szerinti, a Kincstár által 

működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszer (a továbbiakban: KGR-K11), 

 az Mötv. 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok, valamint gazdálkodási 

szakrendszer esetében az önkormányzat által alapított költségvetési szerv feladatellátását 

támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást 

(Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus információs rendszer 

(a továbbiakban: ASP), 

 a Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés módszertana - helyi önkormányzatokra, 

nemzetiségi önkormányzatokra, társulásokra, térségi fejlesztési tanácsokra és az általuk 

irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: Módszertan). 

 

A kincstári ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése: 

 

 az Áht. 61. § (1)-(3) bekezdése, 68/B. §-a, 91. § (1), (3) és (4) bekezdései, 107-108. §-ai; 

 az Ávr. 115/A-115/F. §-ai, 167/M. § (1) és (3) bekezdései, 168-171. §-ai.  

 

A kincstári ellenőrzés tárgya: az ellenőrzött szervek 

 

 számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének, 

 az Áht. 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű 

teljesítésének, 

 az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata. 

 

A kincstári ellenőrzés célja: 

 

Az ellenőrzések célja, hogy az Áht., a Szt., az Áhsz., a 38/2013. NGM rendelet és a 15/2019. 

PM rendelet előírásai érvényesüljenek az ellenőrzött szerveknél:  

 az évközi ellenőrzés során feltárt hibák az éves költségvetési beszámoló készítéséig 

javításra kerüljenek, elősegítve ezzel, hogy a beszámoló lényeges, a valós összképet torzító 

hibá(ka)t ne tartalmazzon, 

 megbizonyosodni arról, hogy az éves beszámoló mérlegadatai megfelelő részletező 

nyilvántartásokkal alátámasztottak-e. 

 

A kincstári ellenőrzés típusa:   szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 

 

A kincstári ellenőrzéssel érintett időszak:  2021. költségvetési év  

 

A vizsgált 2021. évi beszámoló státusza: a 2021. évi éves költségvetési beszámoló esetén az 

ellenőrzési jelentés a KGR-K11-ben szereplő 2022. március 21-ei feladott állapotú 

adatszolgáltatás, illetve az azt megalapozó főkönyvi kivonat adataiból kiindulva tartalmaz 

adatokat, információkat, kiegészítve a rendelkezésünkre bocsátott mérleget alátámasztó 

leltárral és az azt megalapozó dokumentumok felülvizsgálatával. 
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Ellenőrzött adatszolgáltatások: 

 

Törzsszám  

Ellenőrzött irányító szerv és az 

általa irányított költségvetési 

szervek megnevezése 

Adatszolgáltatások megnevezése 

PIR törzsszámonként  

732747 Szajol Községi Önkormányzat 

IKJ 06. hó, IMJ II., IV. negyedév 

IKJ 12. hó, Gyorsjelentés 

Éves költségvetési beszámoló 

409326 Szajoli Polgármesteri Hivatal 

660400 Szajoli Tiszavirág Óvoda 

660411 Szajoli Közösségi Ház És Könyvtár 

 

A kincstári ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek, és eljárások: 
 

 belső kontrollrendszer Módszertan alapján történő vizsgálata, 

 a II. és a IV. negyedéves IMJ esetében a Módszertan szerint a mintavétel alapjául szolgáló 

könyvviteli számlák soraiból statisztikai (véletlenszerű) mintavételes vizsgálat, a 06. és a 

12. havi IKJ esetében a Módszertan szerint a mintavétel alapjául szolgáló nyilvántartási 

számlák soraiból statisztikai (véletlenszerű) mintavételes vizsgálat, 

 nem statisztikai (célzott) mintavételes vizsgálat, 

 kontroll mintavételezés a javítások ellenőrzéséhez, 

 a Módszertanban foglaltak alapján, alapbizonylatokon alapuló tételes és mintavételes 

ellenőrzés az adatbekérés és helyszíni vizsgálat során, 

 az éves költségvetési beszámoló ellenőrzése a tárgyévet követő évben az év 12 hónapjáról 

készült IKJ és a Gyorsjelentés alapján, egyeztetve az év végi beszámoló – 38/2013. NGM 

rendelet szabályainak megfelelően elvégzett – könyvviteli zárlati folyamat során rögzített 

adatokkal, a záró főkönyvi kivonat adataival, 

 a részletező és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése az IKJ, IMJ, Gyorsjelentés és éves 

költségvetési beszámolóra vonatkozóan, 

 a mérleget alátámasztó leltár adatainak egyeztetése a főkönyvi kivonat adataival, illetve a 

mérleg adataival, 

 a Módszertanban szereplő és az elemzéshez készített táblázatokban feldolgozott adatok, 

valamint a beküldött főkönyvi kartonok alapján elemző eljárások végrehajtása, tesztelése, 

párhuzamosságok, halmozódások kiszűrése, 

 munkalapok kitöltésével az ellenőrzés eredményeinek dokumentálása. 
 

Az ellenőrzési jelentésben foglaltak a fentiekben felsorolt módszerek, eljárások 

alkalmazásával a Kincstári Ellenőrzési Portálra 2022. március 31. napjáig feltöltött 

dokumentumok alapján kerültek megállapításra. 
 

Az ellenőrzött szerv éves költségvetési beszámolójában a tolerálható hiba mértéke az Áhsz. 1. 

§ (1) bekezdés 3. pontjában definiált jelentős összegű hiba tartalmának figyelembevételével 

került megállapításra. Azaz jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében, az 

ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően a pénzügyi számvitelben 

megállapított hibák, hibahatások abszolút értékének együttes (előjeltől független) összege 

eléri, vagy meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy – ha a 

mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a százmillió forintot – a százmillió forintot. 

 

Az Ávr. 115/F. § (5) bekezdésében meghatározott határidőben az ellenőrzött irányító szerv 

részéről nem érkezett az ellenőrzési jelentéstervezetben foglaltakkal kapcsolatban észrevétel a 

Magyar Államkincstár részére. 
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II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A Magyar Államkincstár a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálatot végzett 

Szajol Községi Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a 2021. évi 

éves költségvetési beszámolóra vonatkozóan. A vizsgálat célja az volt, hogy az elvégzett 

ellenőrzések alapján megállapítsa, hogy az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési 

szervek éves beszámolói megbízható, valós képet mutatnak-e és jelentős hibát nem 

tartalmaznak-e.   
 

Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeivel és kiadásaival 

kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 

beszámolási feladatok ellátásáról a Polgármesteri Hivatal gondoskodik, a gazdasági 

szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében munkamegosztási megállapodás 

alapján. A gazdálkodáshoz kapcsolódó könyvvezetési feladatok ellátása az ASP 

szakrendszereinek használatával valósul meg. Az ellenőrzött időszakban a Polgármesteri 

Hivatal pénzügyi csoportvezetői státuszát betöltő személye több alkalommal változott. Az 

ellenőrzött szervek az ellenőrzés során együttműködési kötelezettségüknek eleget tettek. 
 

A belső kontroll rendszerről az ellenőrzés során feltártakat értékelve megállapítható, hogy 

az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a kontrollrendszer elemeit 

hiányosságokkal alakították ki és működtették, ezért fejlesztést igényel. A kötelezően 

elkészítendő szabályzatok többségével az ellenőrzött szervek rendelkeznek, azonban 

szervezeti sajátosságok és hatályos jogszabályi előírások szempontjából felülvizsgálatra 

szorulnak. A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során nem teljeskörűen a jogszabályi 

előírások figyelembevételével jártak el. A Jegyző gondoskodott a belső ellenőrzés 

megszervezéséről. Az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok megszüntetése érdekében 

intézkedéseket kezdtek, amelyeket azonban még nem fejeztek be. Ebből adódóan a belső 

kontrollrendszer kialakítása és működtetése részben felel meg a jogszabályi előírásoknak.  
 

A könyvvezetés során nem minden esetben érvényesítették a jogszabályokban foglalt 

előírásokat, emiatt sérült a valódiság számviteli alapelv. Az adatszolgáltatások sorai 

analitikával és bizonylatokkal alátámasztottak.  
 

Az adatszolgáltatásokat az ellenőrzött időszakban az előírt határidőre teljesítették, az 

adatszolgáltatásokkal kapcsolatos jogszabályi előírások nem minden esetben érvényesültek. 
 

Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az ellenőrzött szerveknél a II. 

negyedévi időközi mérlegjelentés és a 06. havi időközi költségvetési jelentés kapcsán vizsgált 

könyvvezetésben az ellenőrzés során feltárt, javítható hibákat nem javították ki. A 

benyújtott nyilatkozat alapján intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a könyvvezetési 

gyakorlatuk a jövőben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. 

 

A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály által az Áht. 68/B. §-a 

szerint végrehajtott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés megállapításai alapján a 2021. évi 

költségvetése teljesítését, a 2021. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetet, 

valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményét bemutató éves 

költségvetési beszámolók az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda 

esetében jelentős összegű hibát nem tartalmaznak, az éves beszámolók a szervek 

gazdálkodásáról megbízható és valós képet mutatnak. A Könyvtár éves költségvetési 

beszámolója jelentős összegű hibát tartalmaz, az éves beszámoló a Könyvtár 

gazdálkodásáról nem mutat megbízható és valós képet.  
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Az ellenőrzés főbb megállapításai, amelyek a valós összképet lényegesen befolyásolják 

Sorsz. Megállapítás 

Megállapítással 

érintett ellenőrzött 

szervek megnevezése 

Ellenőrzési javaslat 

1. Belső kontrollrendszer  

A kontrollrendszer elemeit hiányosságokkal 

alakították ki és működtették. A kötelezően 

elkészítendő szabályzatok többségével az ellenőrzött 

szervek rendelkeznek, azonban az integrált 

kockázatkezelési rendszert nem működtették, az 

Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a 

kialakítására nem került sor. A gazdálkodási 

jogkörök gyakorlása során nem teljeskörűen a 

jogszabályi előírások figyelembevételével jártak el, 

több esetben pénzügyi ellenjegyzés nem történt. A 

költségvetési szerveknél előfordult, hogy a 

kötelezettségvállalás dokumentumát nem az arra 

jogosult személy írta alá. Az információs és 

kommunikációs rendszer, illetve a nyomon követési 

rendszer kialakítása és működtetése - valamennyi 

ellenőrzött szervnél - részben felelt meg a jogszabályi 

előírásoknak. A Jegyző gondoskodott a belső 

ellenőrzés megszervezéséről. 

Önkormányzat, 

Polgármesteri Hivatal, 

Óvoda, 

Könyvtár 

Az Önkormányzatnál és az által 

irányított költségvetési 

szerveknél gondoskodjanak a 

jogszabályok által előírt 

szabályzatok elkészítéséről, a 

meglévő szabályzatok 

szervezeti sajátosságok és 

jogszabályi előírások 

szempontjából történő 

aktualizálásáról, valósuljon meg 

a belső kontrollrendszer minden 

elemének felülvizsgálata, 

jogszabályi megfelelőségének 

biztosítása. A belső kontrollok 

működtetésénél a gazdálkodási 

jogkörök gyakorlására a 

jogszabályi előírások 

betartásával kerüljön sor. 

2. Könyvvezetés 

A könyvvezetés nem minden esetben felelt meg a 

jogszabályi előírásoknak. A részletező 

nyilvántartások vezetése, a kötelezettségvállalások 

nyilvántartásba vétele, a bizonylatok rendelkezésre 

állása és a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

könyvvezetés tekintetében valamennyi ellenőrzött 

szerv esetében kerültek hibák/hiányosságok 

megállapításra. A könyvviteli zárlatra vonatkozó 

előírásokat – az Önkormányzat kivételével – 

érvényesítették. A számlák év végi kezelése, a 

rovatok alkalmazása nem minden vizsgált esetben 

volt megfelelő. 

Önkormányzat, 

Polgármesteri Hivatal, 

Óvoda, 

Könyvtár 

Gondoskodjanak a részletező 

nyilvántartások vezetéséről, 

adattartalmának kiegészítéséről, 

a könyvelés során a Szt., az 

Áhsz. és a 38/2013. NGM 

rendelet előírásainak 

betartásáról. A könyvviteli 

zárlattal kapcsolatos feladatokat 

valamennyi szerv esetében a 

jogszabályi előírásoknak 

megfelelően teljeskörűen 

végezzék el.  

3. Adatszolgáltatás 

Az adatszolgáltatási kötelezettséget az Önkormányzat 

és az általa irányított költségvetési szervek a 

jogszabály által előírt határidőre teljesítették. 

Azonban a könyvvezetésben feltárt hibák, 

hiányosságok miatt az adatszolgáltatásokkal 

kapcsolatos jogszabályi előírások nem minden 

esetben érvényesültek. 

Önkormányzat, 

Polgármesteri Hivatal, 

Óvoda, 

Könyvtár 

Gondoskodjanak róla, hogy az 

adatszolgáltatások adattartalma 

a jogszabályi előírásoknak 

megfeleljen. 

4. Beszámoló 

A mérlegkészítési kötelezettségnek az Önkormányzat 

és a Könyvtár esetében nem, a Polgármesteri Hivatal 

és az Óvoda esetében a jogszabály által előírt 

határidőre eleget tettek. A 2021. évi éves 

költségvetési beszámolók mérlegsorait alátámasztó 

leltárak valamennyi ellenőrzött szerv esetében 

teljeskörűen rendelkezésre álltak és a mérlegben 

szerepeltetett adatokat alátámasztják. A költségvetési 

szervek esetében nem, az Önkormányzat esetében a 

beszámoló készítési kötelezettségüknek a jogszabály 

által előírt határidőre eleget tettek. 

Önkormányzat, 

Polgármesteri Hivatal, 

Óvoda, 

Könyvtár 

Valamennyi ellenőrzött szerv 

esetében a jogszabály által előírt 

határidőre tegyenek eleget a 

mérlegkészítési és a beszámoló 

készítési kötelezettségnek. 

Az Ellenőrzési jelentés III. pontja az ellenőrzés részletes megállapításait és az azokra tett 

javaslatait tartalmazza, amelyek intézkedési terv készítési kötelezettséget is maguk után 

vonnak.  
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III/1. ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 

ÖNKORMÁNYZAT 
 

Ellenőrzött szerv megnevezése: Szajol Községi Önkormányzat 

Törzsszám: 732747 

 

1. Belső kontrollrendszer értékelése: 

 

Az Önkormányzatnál a belső kontrollrendszer a jogszabályi előírások ellenére nem 

teljeskörűen került kialakításra és működtetésre. A feltárt hiányosságok miatt a belső 

kontrollrendszer valamennyi eleme fejlesztést igényel. 

 

Kontrollkörnyezet 

 

Az Önkormányzat rendelkezik a Képviselő-testület 13/2014.(XI.27.) számú rendeletével 

elfogadott, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ-el, amely tartalmában 

megfelel a Mötv. 53. § (1) bekezdésben előírtaknak.  

 

A Polgármester Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 

között létrejött - 2017. június 01. napjától hatályos - Munkamegosztási megállapodás 

rendelkezésre állt, melyet a Képviselő-testület a 28/2017.(V.29.) számú határozatával hagyott 

jóvá. 

 

Az ellenőrzéssel érintett időszak első félévében az Önkormányzat rendelkezett – a 2019. 

január 01. napjától hatályos - Számviteli politikával és az ennek keretében elkészítendő, a 

Szt. 14. § (5) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal (kivéve önköltségszámítás 

rendje), valamint – a 2020. január 01. napjától hatályos – Számlarenddel, melyek elkészítése 

során nem érvényesítették teljeskörűen a Szt. 14. § (3) és (4) bekezdéseiben, valamint az Áhsz. 

50. § (1) és 51. § (2) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A szabályzatok szervezeti 

sajátosságok és hatályos jogszabályi hivatkozások szempontjából felülvizsgálatra szorultak. A 

Számviteli Politikában nem rögzítették azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, 

előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározzák, hogy mit tekintenek a számviteli 

elszámolás, az értékelés szempontjából kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, 

költségnek, ráfordításnak. Továbbá a szabályzatban felsorolt és a Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartásában található COFOG-ok nem voltak összhangban. 

2021. november 01. napjáig az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat - az 

Áhsz. 50. § (1) és (3) bekezdésekben foglaltak ellenére - nem állt rendelkezésre, annak 

ellenére, hogy az Önkormányzat rendszeres szolgáltatásnyújtást végez.  

A Pénzkezelési szabályzatban a pénztárzárlat elvégzésének gyakorisága nem felelt meg az 

Áhsz. 50. § (6) bekezdésében, a Szt. 14. § (8) bekezdésében, valamint az Áhsz. 14. melléklet V. 

pont 1. alpontja előírásainak. 

A Számlarend adattartalmában hiányos volt, mivel nem tartalmazta a Szt. 161/A. § és az 

Áhsz. 16. melléklet szerint a 003., 005. nyilvántartási ellenszámlák COFOG-ok szerinti 

alábontását. Valamint az Egységes számlatükör az alkalmazásra kijelölt számlák számjelét és 

megnevezését nem az egyes szervekre – amelyekre a szabályzat hatálya kiterjedt – 

vonatkozóan rögzítette. Olyan könyvviteli számlák, illetve elszámolások is szerepeltek benne, 

amelyeket az Önkormányzat nem alkalmaz, illetve amelyeket a hatályos Áhsz. 16. melléklete, 

valamint a 38/2013. NGM rendelet már nem tartalmaz. 

2021. október 29. napján új szabályzatok készültek. Azokat a hibákat, tartalmi 

hiányosságokat, amelyeket az ellenőrzés a közbenső megállapítások és javaslatok 
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táblázatában megfogalmazott a 2021. november 01. napjától hatályos szabályzatokban 

többnyire kijavították, az Önköltség-számítási szabályzat elkészült. Azonban szervezeti 

sajátosságok és hatályos jogszabályi előírások szempontjából a szabályzatokban foglaltak 

továbbra is felülvizsgáltra szorulnak. 

 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdésben előírt, az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó, a szerv 

előirányzatait terhelő, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések 

esetében szabályozási kötelezettségének a Jegyző hiányosságok mellett tett eleget. Nem 

érvényesítette az Ávr. 13. § (2) és (3b) bekezdés a) pontjában foglalt előírásokat, mivel az 

ellenőrzött szerv nem rendelkezik az Ávr. 13. § (2) bekezdés d) és h) pontjai által 

meghatározott szabályzatokkal, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdés c) és f) pontjai szerinti 

szabályzatok kiadását/módosítását aláírásával nem igazolta. 

A Gazdálkodási szabályzat nagyrészt az Áht., az Ávr. és az Áhsz. vonatkozó, hatályos 

előírásainak figyelembevételével készült, azonban – az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjában 

foglalt előírás ellenére – a tervezéssel kapcsolatos feladatokat nem tartalmazta. A 

gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök gyakorlására (kötelezettségvállalás, pénzügyi 

ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás, érvényesítés) jogosultak 

felhatalmazásáról/kijelöléséről gondoskodtak, készültek írásbeli felhatalmazások/kijelölések a 

helyettesítésre, illetve összeférhetetlenség esetére. A szabályzat tartalmazta az adott 

gazdálkodási jogkör gyakorlására jogosult személyek aláírás-mintáját, azonban az 

érvényesítésre jogosult személyek nyilvántartása nem volt teljes körű, mivel nem szerepelt 

benne a jogszabály alapján jogosult gazdaságvezető neve és aláírás-mintája. Ezáltal nem felelt 

meg teljeskörűen az Ávr. 60. § (3) bekezdésben foglaltaknak. 

A Gazdálkodási szabályzaton és a Vezetékes- és mobiltelefonok használatának 

szabályzatán a jogszabályok módosítását követően a szükséges változásokat - a jogszabály 

hatálybalépését követő harminc napon belül - nem vezették át az Ávr. 13. § (4a) bekezdésben 

előírtak ellenére. Továbbá a Gazdálkodási szabályzatban és a Beszerzések lebonyolításának 

szabályzatában foglalt rendelkezések nem álltak összhangban az Ávr. 53. § (1) bekezdésben 

meghatározott kötelezettségvállalások esetében követendő eljárás vonatkozásában. 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti szabályzatok felülvizsgálatát elvégezték. A 

2021. november 01. napjától hatályos Gazdálkodási szabályzatban azokat a hibákat, tartalmi 

hiányosságokat, amelyeket az ellenőrzés a közbenső megállapítások és javaslatok 

táblázatában megfogalmazott, kijavították. Azonban továbbra is felülvizsgálatra szorul, mivel 

a jogszabály-módosítások átvezetésére nem került sor teljeskörűen (pl.: Áht. 36. § (1) 

bekezdés, Áht. 37. § (1) bekezdés, Ávr. 45. § (4) bekezdés, Ávr. 59. § (5) bekezdés előírásai).  

A 2022. január 01. napjától hatályos Beszerzési szabályzat tartalmi felülvizsgálatára az Ávr. 

115/F. § (11) bekezdés szerinti utóellenőrzés keretében kerül sor, mivel jelen ellenőrzés a 

2021. költségvetési évre terjed ki. 

 

Az Önkormányzat - a Mötv. 143. § (4) bekezdés előírása szerinti - Vagyonrendeletét a 

Képviselő-testület a 16/2011.(XII.13.) számú rendeletével fogadta el, amely több alkalommal 

módosításra került. 

 

A Bkr. 6. § (3) bekezdésében meghatározott előírások ellenére az Önkormányzatra 

vonatkozóan nem készült ellenőrzési nyomvonal. 

 

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről 

szóló szabályzatában - a Bkr. 2. § nb) pontjában és 6. § (4) bekezdésében foglaltak ellenére - a 

Jegyző nem szabályozta az Önkormányzat szervezeti integritást sértő események 

kezelésének eljárásrendjét. 
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A Polgármesteri Hivatal azon dolgozói számára, akik az Önkormányzat pénzügyi-

gazdálkodási feladatait is ellátják, készültek munkaköri leírások. 

 

Integrált kockázatkezelési rendszer 

 

Az Önkormányzatra vonatkozóan a Jegyző nem készítette el a Bkr. 6. § (4) bekezdése szerinti 

integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.  

A Bkr. 7. § (1) bekezdésében előírt kockázatkezelési rendszer működtetése nem valósult meg, 

ezáltal a Bkr. 3. § b) pont előírásait nem érvényesítették. Az Önkormányzat vonatkozásában 

dokumentáltan nem kerültek felmérésre és megállapításra a szerv tevékenységében rejlő és a 

szervezeti célokkal összefüggő kockázatok, továbbá nem kerültek meghatározásra az egyes 

kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint azok végrehajtása folyamatos 

nyomon követésének módja a Bkr. 7. § (2) bekezdés előírása ellenére. Az integrált 

kockázatkezelési rendszer koordinálására a Jegyző nem jelölt ki szervezeti felelőst, nem tett 

eleget a Bkr. 7. § (4) bekezdésében előírtaknak.  

 

Kontrolltevékenységek 

A Bkr. 8. § (2)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások ellenére a kontrolltevékenységek 

kialakítása és működtetése részben valósult meg. A feladatköri elkülönítések biztosítottak, 

ezáltal érvényesülnek a Bkr. 8. § (3) bekezdésében előírt rendelkezések. A döntések 

jóváhagyásának ellenjegyzésére (pl.: pénzügyi ellenjegyzés) a legtöbb esetben nem került sor. 

Azonban a Képviselő-testületi döntések előkészítése során előterjesztés és előzetes 

hatásvizsgálat készül. 
 

Az Önkormányzat 2020. évi éves beszámoló fedlapja nem az Áhsz. 31. § (1) és (3) 

bekezdéseiben előírtaknak megfelelően került aláírásra, mivel a szerv vezetőjeként nem az 

Áht. 6/C. §-a alapján a beszámolási feladatokat ellátó szerv vezetője - a Jegyző - írta alá, 

hanem a Polgármester. 

 

A mintatételek ellenőrzése során tapasztalt, kontrolltevékenységekre vonatkozó 

megállapítások: 

 A kötelezettségvállaló jogkörét a kötelezettségvállalás dokumentumán kívül (szerződések, 

megrendelő) a kiadási utalványrendeleten is gyakorolta, illetve több esetben a bevételi 

utalványrendelet is tartalmazta a kötelezettségvállaló aláírását, amely nem felel meg az 

Áht. 37. § (1) bekezdésében, 1. § 15. pontjában és a Gazdálkodási szabályzatban 

foglaltaknak. Továbbá az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti kifizetések esetében a 

kötelezettségvállaló annak ellenére aláírt az utalványrendeleten, hogy a Gazdálkodási 

szabályzat erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. A 2021. 12. havi mintavételek 

alapján megállapításra került, hogy a kötelezettségvállalás igazolására az 

utalványrendeleteken már nem kerül sor, ezért e tekintetben további intézkedés nem 

szükséges. 

 A legtöbb esetben pénzügyi ellenjegyzésre nem került sor a kötelezettségvállalás 

dokumentumán, nem tettek eleget az Áht. 37. § (1) és az Ávr. 55. § (1) bekezdés 

előírásaiban foglaltaknak. 

 Több esetben az utalványrendelet nyomtatási dátuma későbbi, mint az érvényesítés, az 

utalványozás és/vagy a pénzügyi teljesítés dátuma. Nem érvényesültek az Áht. 38. § (1) 

bekezdésében foglaltak. 

 Néhány esetben utalványozásra az érvényesítést megelőzően került sor az Ávr. 58. § (3) 

bekezdésében foglaltak ellenére. 
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 Pénztári kifizetés esetében érvényesítésre és utalványozásra a pénztárbizonylaton kívül az 

utalványrendeleten is sor került, amely nem felel meg az Ávr. 59. § (2) és (4) bekezdések 

előírásainak. 

 Az utalványrendeleten sor került érvényesítésre és utalványozásra, az Ávr. 59. § (5) 

bekezdésében és a Gazdálkodási szabályzatban foglaltak ellenére. 

 A legtöbb esetben az utalványrendelet a nyomtatás dátumát nem tartalmazta, a 2021. 12. 

havi mintavételekhez kapcsolódó néhány utalványrendeleten dátumbélyegző 

használatával tüntették fel, emiatt a jogkörgyakorlások (érvényesítés, utalványozás) 

szabályszerűsége nem biztosított. Nem érvényesülnek az Áhsz. 52. §-ában (bizonylati elv 

és a bizonylati fegyelem) foglaltak. 

 Az esetek többségében a gazdálkodási jogköröket gyakorló személyek "rövidített" névvel 

(szignóval) írnak alá az utalványrendeleteken, de a 2019. január 01. napjától hatályos 

aláírás-minta nyilvántartás a "rövidített" nevüket (szignójukat) nem tartalmazta, ezért az 

aláírásuk nem volt beazonosítható, az Ávr. 60. § (3) bekezdésében foglaltak nem 

érvényesültek. 2021. november 01. napján az aláírás-minta nyilvántartás kiegészítésre 

került a gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyek rövidített aláírás-

mintáival is, azonban néhány jogkör gyakorlására jogosult esetében nem állapítható meg, 

hogy a nyilvántartás a teljes vagy a rövidített aláírás-mintáját is tartalmazza-e. 

 

Információs és kommunikációs rendszer 

 

Az Info tv. 1. mellékletében előírt tájékoztatási kötelezettségének az Önkormányzat nem 

teljeskörűen tett eleget, az Info tv.  33. § (1) és (3) bekezdéseiben, 35. § (1) és 37. § (1) 

bekezdéseiben foglalt előírásokat nem tartották be. 

A Polgármesteri Hivatal Iratkezelési szabályzatának hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a 

Ltv. 9. § (4) és 10. § (1) bekezdések előírásai érvényesülnek. 

 

Nyomonkövetési rendszer (monitoring) 

 

Az ellenőrzés rendelkezésére álló - 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakra 

vonatkozó - megbízási szerződés alapján a Jegyző gondoskodott az operatív tevékenységektől 

független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről az Önkormányzat 

vonatkozásában, mivel ezen feladatok ellátását külső szolgáltató közreműködésével 

biztosítja. Azonban a Bkr. 10. §-ában előírtak érvényesítésére nem került sor teljeskörűen, 

mivel az operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti és folyamatos nyomonkövetés 

dokumentáltan nem valósult meg. 

 

Az Önkormányzat rendelkezik a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a Jegyző által 

jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyvvel.  

A Képviselő-testület a 110/2019.(XII.12.) számú határozatával elfogadta az Önkormányzat 

kockázat-elemzésen alapuló 2020. évi belső ellenőrzési tervét. A 2020. évi ellenőrzés 

keretében sor került – az Önkormányzat vonatkozásában - a tárgyi eszközökkel való 

gazdálkodás és a reprezentációs kiadások elszámolásának ellenőrzésére. Az Önkormányzat 

2020. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentését az 50/2021.(V.13.) számú, a 2021. évi 

belső ellenőrzési tervét a 20/2020.(XII.14.) számú határozatával fogadta el a Képviselő-

testület hatáskörében eljáró Polgármester. 

 

A Bkr. 11. § (1) bekezdése által előírt 1. melléklet szerinti nyilatkozat az Önkormányzatra 

vonatkozóan nem állt rendelkezésre. 
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2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésének tapasztalatai: 

 

A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester a 4/2021. (II.15.) számú rendeletével 

fogadta el az Önkormányzat 2021. évi költségvetését, amely az Áht. 23. § (2) bekezdés és az 

Ávr. 24. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően tartalmazza az Önkormányzat 

költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait. A rendeletben foglaltak 

alátámasztották az Önkormányzat KGR-K11 rendszerben rögzített elemi költségvetését. A 

jelentés készítésének időpontjáig az eredeti előirányzatokat három alkalommal módosították a 

10/2021.(VII.21.), a 12/2021. (IX.16.), valamint a 16/2021. (XI.30.) számú rendeletekkel. Az 

Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget tettek. 

 

Az Áhsz. 14. melléklete szerinti részletező nyilvántartások vezetése az Önkormányzat 

esetében az ASP szakrendszereiben előállítható részletező nyilvántartások alkalmazásával 

valósul meg. Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott előirányzat nyilvántartást az ASP 

gazdálkodási szakrendszerben és saját készítésű excel kimutatásban vezetik, amely nem 

tartalmazza az Áhsz. 14. melléklet I.2.b) pontban előírt előirányzat módosítást elrendelő 

dokumentum azonosításához szükséges adatokat. Az Áhsz. 14. melléklet VIII. Értékpapírok, 

részesedések nyilvántartása nem állt az ellenőrzés rendelkezésére. A részletező 

nyilvántartások vezetése részben felel meg a jogszabályi előírásoknak, ezért az Áhsz. 39. § 

(3) bekezdésében és az Áhsz. 45. § (3) bekezdésében foglaltak részben érvényesülnek. 

 

Az Áhsz. 17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek a vizsgálat adatszolgáltatások 

tekintetében fennálltak. 

 

Az Áhsz. 53. § szerinti zárlati feladatok elvégzése részben felelt meg a jogszabályi 

előírásoknak, mivel a negyedéves könyvviteli zárlat keretében: 

 az Áhsz. 53. § (6) bekezdés g) pontjában és (5) bekezdés d) pontjában foglaltak ellenére 

nem került sor az előzetesen felszámított, le nem vonható általános forgalmi adó 

átvezetésre a más különféle egyéb ráfordítások könyvviteli számlára, illetve az 

adóbevallás elkészültét követően az előzetesen felszámított levonható (36412.) és a 

fizetendő általános forgalmi adó (36422.) könyvviteli számlák összevezetésére. (Az 

Önkormányzat negyedéves bevalló, a Számviteli politikában foglaltak alapján.) 

 az Áhsz. 53. § (6) bekezdés e) pontjában foglaltak ellenére nem került sor az egyszerűsített 

értékelési eljárás alá vont követelések esetén az értékvesztés és annak visszaírása 

elszámolására 2021. I. negyedévében. 

 a terv szerinti értékcsökkenések elszámolására az Áhsz. 53. § (6) bekezdése d) pontja 

szerint sor került. 

 

A 2021. évi főkönyvi kivonat szerinti nyitó tételek a 2020. évi december havi főkönyvi 

kivonat és a 2020. évi éves költségvetési beszámoló zárótételeivel egyező összegűek. 

Azonban a 2020. évi éves költségvetési beszámoló mérlegtételeinek alátámasztásához nem 

állt teljeskörűen rendelkezésre az Áhsz. 22. § (1) bekezdés előírása szerinti leltár. A nyitó 

tételek ellenőrzése során megállapításra került, hogy több esetben sérültek az Áhsz. 52. §-ában 

foglaltak és a Szt. 15. § (3) bekezdése szerinti valódiság elve: 

 az A/II/4 Beruházások, felújítások mérlegsoron kimutatott összeg alapbizonylatokkal nem 

került alátámasztásra. 

 az F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása mérlegsoron kimutatott összeg 

alátámasztására benyújtott számlák közül egy esetben (szakmai felelősségbiztosítás) a 

vevő a Polgármesteri Hivatal. 
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 a D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre soron 

nem került kimutatásra az egyszerűsített értékelési eljárás alá volt adóköveteléseknek az 

adott költségvetési évben nem esedékes hátraléka.  

 A H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek mérlegsoron kimutatott összeg az 

Önkormányzat mérlegében nem a megfelelő soron szerepel, mivel azon 

kötelezettségvállalások esetében, amelyek 2020. évi nyilvántartásban költségvetési évben 

esedékesként (tárgyévi előirányzat terhére) kerültek korábban rögzítésre (ennek alapján 

könyvelésre is), de pénzforgalmi rendezésük 2020. december 31-éig nem történt meg, 

azok átsorolására nem került sor a költségvetési évet követően esedékes 

kötelezettségvállalások, illetve kötelezettségek közé. 
 

A mintatételek ellenőrzése alapján tett ellenőrzési megállapítások az alábbiak: 
 

 Az Áhsz. 53. § (2) bekezdésében és az Ávr. 56. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások 

ellenére a határozatlan idejű szerződések alapján nem minden esetben (telefon- és internet 

szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés) került sor a kötelezettségvállalás 

költségvetési évben esedékes (0021) és költségvetési évet követően esedékes (0023) 

részének nyilvántartásba vételére n+3 évre. Továbbá a megrendelők – mint a 

kötelezettségvállalások alapdokumentumai – rendelkezésre állása ellenére nem került sor 

a kötelezettségvállalás 0021. nyilvántartási ellenszámlán történő nyilvántartásba vételére.  

 Egy esetben a határozott idejű szerződés rendelkezésre állása ellenére az előzetes 

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére a 0021. nyilvántartási ellenszámlán a 

teljesítéssel egyidejűleg került sor. 

 A vizsgált esetek többségében a gazdasági eseményeket alapbizonylatokkal 

alátámasztották, azonban egy esetben az előirányzat módosítását elrendelő dokumentum 

nem állt rendelkezésre, továbbá a 093512. nyilvántartási számlán, illetve a 3642222. 

könyvviteli számlán kimutatott összegek alapbizonylattal nem kerültek alátámasztásra. 

Ezekben az esetekben sérült az Áhsz. 52. §-a szerinti bizonylati elv és bizonylati 

fegyelem. 

 A vizsgált gazdasági eseményeket az Áhsz. 15. mellékletében előírt egységes rovatrend 

előírásainak megfelelő rovatokon és a 15/2019. PM rendelet szerinti kormányzati 

funkciókon számolták el, 

 A legtöbb esetben a gazdasági események könyvelése megfelelt az Áhsz. és a 38/2013. 

NGM rendelet előírásainak, azonban egy esetben az előleg számla könyvelése során nem 

az Áhsz. 48. § (8) bekezdés a) pontjában és a 38/2013. NGM rendelet 1. melléklet II. 

fejezet A) részben foglaltak szerint jártak el, mivel végszámlaként kezelték. Továbbá a 

személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások könyvelése a 365151. könyvviteli számla 

alkalmazásával valósult meg, ami nem felel meg az Áhsz. 48. § (8) bekezdés a) pont és a 

38/2013. NGM rendelet 1. melléklet VIII. fejezet B) rész előírásainak. 

 Több esetben a számlák év végi kezelése nem az Ávr. 46. § (2)-(3) bekezdéseiben 

foglaltaknak és a Pénzügyminisztérium „Tájékoztató a 2020. évi éves költségvetési 

beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről” megnevezésű tájékoztatója 

előírásainak figyelembevételével történt. 

 

A II. negyedéves mérlegjelentés és a 06. havi időközi költségvetési jelentés jogszabályi 

határidőre történő teljesítése megtörtént. Azonban az adattartalom alátámasztása nem volt 

teljeskörűen megfelelő, melynek oka, hogy a számlák év végi kezelése és a követelések 

nyilvántartásba vétele során nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően jártak el, továbbá a 

zárlati feladatokat nem teljeskörűen végezték el, ezért az adatszolgáltatások alátámasztása 

részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak.   
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Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az ellenőrzött szervnél a 

2021. II. negyedéves időközi mérlegjelentés és a 2021. 06. havi időközi költségvetési jelentés 

kapcsán vizsgált könyvvezetésben az ellenőrzés során feltárt, javítható hibákat nem 

javították ki. A benyújtott nyilatkozat alapján intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a 

könyvvezetési gyakorlatuk a jövőben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. 

 

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésének tapasztalatai: 

 

Az Önkormányzat a 12. havi időközi költségvetési jelentését és a Gyorsjelentését a 

jogszabály által előírt határidőre teljesítette. Az adatszolgáltatások 2022. február 07-én 

kerültek feladott állapotba a KGR-K11 rendszerben, melyeket az Igazgatóság visszautasított. 

Az adatszolgáltatásokat ismételten feladták, melyeket a felülvizsgálatot követően 2022. 

február 25-én az Igazgatóság jóváhagyott. Az adatszolgáltatások főkönyvi kivonattal 

alátámasztásra kerültek, a sorok adatai a főkönyvi kivonat megfelelő számláinak értékeivel 

megegyeztek. 
 

A Gyorsjelentés és a 12. havi IKJ adatait alátámasztó főkönyvi kivonat, főkönyvi kartonok és 

az azokhoz kapcsolódó könyvviteli-és nyilvántartási számlák soraiból végzett mintavételes 

vizsgálat során az alábbiak kerültek megállapításra: 

 A vizsgált gazdasági eseményeket az Áhsz. és a 38/2013. NGM rendelet előírásainak 

figyelembevételével számolták el, alapbizonylatokkal alátámasztották, azonban egy 

esetben az előirányzat módosítását elrendelő dokumentum nem állt rendelkezésre. Sérült 

az Áhsz. 52. §-a szerinti bizonylati elv és bizonylati fegyelem. 

 

Az Önkormányzat az éves költségvetési beszámolójáról szóló adatszolgáltatását 

– az Áhsz. 32. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint – határidőre teljesítette. Az 

adatszolgáltatás 2022. március 21-én került feladott státuszba, a záró főkönyvi kivonatot 

feltöltötték a KGR-K11 rendszerbe. 

A 2021. évi éves költségvetési beszámoló mérlegsorait, adatait alátámasztó teljes körű leltár 

az Áhsz. 30/A.§-a által előírt február 25-ei határidőre nem készült el, mivel az ellenőrzés 

rendelkezésére álló főkönyvi kivonat nyomtatásának dátuma és IV. negyedév (Éves 

elszámolás) adatszolgáltatás fedlapján az aláírás dátuma 2022. március 18. napja. A éves 

beszámoló elkészítéséig a teljes körű leltár rendelkezésre állt és a mérlegben kimutatott 

adatokat alátámasztotta. A tárgyi eszközök mennyiségi leltározására 2021. december 02. - 

2021. december 08. között került sor. 
  

A 2021. évi éves költségvetési beszámoló 12/A Mérleg űrlaphoz kapcsolódó ellenőrzési 

megállapítások, amely esetekben sérült a Szt. 15. § (3) bekezdése szerinti valódiság elve: 

 Az A/II/4 Beruházások, felújítások mérlegsoron a 152114. könyvviteli számlán kimutatott 

Bekötő út felújítás esetében egy előleg számla (4 647 142 Ft) is elszámolásra került, a 

gazdasági esemény könyvelése során nem a 38/2013. NGM rendelet 1. melléklet II. fejezet 

A) pontja szerint jártak el. 

 A D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre mérlegsoron 

kimutatott követelés összege az adózárási összesítővel való egyezőséget nem biztosította 

teljeskörűen (3 388 Ft). 

 A D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre mérlegsoron került 

kimutatásra a KS-732747S-2022/257 sorszámú számla (teljesítés dátuma: 2022.02.15.,  

számla kelte: 2022.02.07.) az eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 

helyett az Áhsz. 13. § (8) bekezdésében foglaltak ellenére. (4 445 114 Ft). 

 Az F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása mérlegsoron a pénzügyi lízing 

tárgyévet követő évek kamatainak kimutatására nem került sor a 38/2013. NGM rendelet 
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1. melléklet III. fejezet Növekedések G) rész 3.f) pontjában foglalt előírás ellenére 

(Különbözet: 459 439 Ft). 

 A H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek mérlegsoron kimutatott összeg az 

Önkormányzat mérlegében nem a megfelelő soron szerepel, mivel azon 

kötelezettségvállalások esetében, amelyek költségvetési évben esedékesként (tárgyévi 

előirányzat terhére) kerültek korábban rögzítésre (ennek alapján könyvelésre is), de 

pénzforgalmi rendezésük 2021. december 31-éig nem történt meg, azok átsorolására nem 

került sor a költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalások, illetve 

kötelezettségek közé az Ávr. 46. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak ellenére (4 750 283 Ft). 

 a J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek mérlegsoron kimutatott összeg esetében - 

az analitikus nyilvántartás és a benyújtott számlák alapján - nem az Áhsz. 14. § (14) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően jártak el. Mivel a támogatás összegéből nem csak 

a fejlesztés során megvalósított eszköz bekerülési értékének megfelelő összeget vették 

halasztott eredményszemléletű bevételként nyilvántartásba, hanem a támogatás működési 

célú kiadásokra és az általános forgalmi adóra jutó részét is elhatárolták (a 2021. év során 

feloldott dologi kiadás és ÁFA összege alapján becsült érték: 12 572 335 Ft). 

 

Az éves költségvetési beszámoló az Áhsz. 6. § (2) bekezdés szerinti tartalommal készült el. Az 

Áhsz. 6. § (2) bekezdés bb) pontja szerinti eredménykimutatásban szereplő adatokat a 

feltöltött főkönyvi kivonat adatai alátámasztják. Az eredménykimutatásban szereplő 

eredményszemléletű bevételek és költségek, ráfordítások különbségeként meghatározott érték 

megegyezik a mérlegben a saját tőke részeként kimutatott mérleg szerinti eredmény értékével. 

 

Az Áhsz. 6. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti maradványkimutatásban szereplő adatokat a 

feltöltött főkönyvi kivonat adatai alátámasztják. A 2021. évi éves költségvetési beszámoló 

07/A űrlapja alapján az Önkormányzat alaptevékenységének szabad maradványa 

520 886 626 Ft. 2021. év végén a kimutatott maradvány és a korrigált záró pénzeszközök 

állománya egyezőséget mutat. 

 

Az Önkormányzatra vonatkozóan – a jelentés készítésekor – a mintavételes ellenőrzés során 

hibásnak minősített, illetve javításra nem került tételek összege, amely a pénzügyi számviteli 

nyilvántartásban fennálló hibaként jelenik meg 13 842 178 Ft. A Módszertanban megjelölt 

eljárással megállapított hibák összege 26 877 701 Ft. A hibák együttes összege: 

40 719 879 Ft, amely a 2021. évi költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át 

(2 870 866 272 Ft*0,02= 57 417 325 Ft), azaz a jelentős összegű hiba értékét nem haladja 

meg. 

 

A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály által az Áht. 68/B. §-a 

szerint végrehajtott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés megállapításai alapján a 2021. évi 

költségvetése teljesítését, a 2021. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetet, 

valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményét bemutató éves 

költségvetési beszámoló az Önkormányzat esetében jelentős összegű hibát nem tartalmaz, 

az éves beszámoló a szerv gazdálkodásáról megbízható és valós képet mutat. 

 

4. A közbenső megállapítások és javaslatok táblázat javaslatai alapján 

végrehajtott/végre nem hajtott intézkedések: 

 

Az Önkormányzat vonatkozásában a közbenső megállapítások és javaslatok táblázat javaslatai 

alapján  
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 megfelelően intézkedtek az utalványrendeleten való kötelezettségvállalás igazolásának és 

az Áhsz. 22. § (1) bekezdése szerinti leltár elkészítése tárgyában megfogalmazott 

javaslatok alapján, ebből adódóan a felsoroltakkal kapcsolatban már nem fogalmaztunk 

meg javaslatokat a jelentésben. 

 a Számviteli politika, a Leltárkészítési és leltározási szabályzat, az Eszközök és a források 

értékelési szabályzata, a Pénzkezelési szabályzat, valamint a Számlarend, a Bizonylati 

szabályzat, továbbá az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjai által előírt szabályzatok 

felülvizsgálatát elvégezték, az Önköltség-számítási szabályzat elkészült. Azonban a 

szabályzatokban foglaltak továbbra sem felelnek meg teljeskörűen a szervezeti 

sajátosságoknak és a hatályos jogszabályi előírásoknak. A Közbenső megállapítások és 

javaslatok táblázat 1.) Belső kontrollrendszer értékelése részben foglalt további 

javaslatokkal kapcsolatban intézkedés nem történt. Mivel a hibák, hiányosságok kezelése 

nem zárult le ellenőrizhetően, ezért ezen hibákat fennállónak tekintettük és a 

megállapítások között szerepeltettük, a javaslatokat megismételtük az Ellenőrzés 

javaslatai rész 1/1-1/16. pontjaiban. 

 a könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésének tapasztalatai részben 

foglalt javaslatokkal kapcsolatban nem intézkedtek. Ezen hibákat fennállónak tekintettük 

és a megállapítások között szerepeltettük, illetve a javaslatokat a jövőbeni változások 

érdekében megismételtük az Ellenőrzés javaslatai rész 2/1-2/7. pontjaiban. 

 

 

ELLENŐRZÉS JAVASLATAI 
 

Az ellenőrzés javaslatai alapján az ellenőrzött szervnek intézkedési tervet kell készítenie 

felelős személy megnevezésével és határidő meghatározásával. Az intézkedések 

végrehajtásának határideje: 2023. február 25. 
 

1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján javasolt intézkedések:  
 

A Polgármester intézkedjen, hogy 
 

1/1. a Mötv. 43. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően a Képviselő-testület 

az alakuló vagy az azt követő ülésen alkossa meg vagy vizsgálja felül szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló rendeletét. 

1/2. az Áhsz. 50. § (1) és 51. § (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével 

gondoskodjon a Jegyző az Önkormányzat Számviteli politikája és az ennek keretében 

elkészítendő, a Szt. 14. § (5) bekezdésében meghatározott szabályzatok, valamint a 

Számlarend felülvizsgálatáról. A szabályzatokban a Szt. 14. § (3), (4) és (8) bekezdései 

szerinti, az Önkormányzatra jellemző szabályok, előírások, módszerek kerüljenek 

megjelenítésre a hatályos jogszabályi előírások szerint.  

1/3. a Számlarend teljeskörűen megfeleljen az Áhsz. 51. § (2) és (3) bekezdésekben, 

valamint a Szt. 161. § (2) bekezdésben foglaltaknak. 

1/4. az Önkormányzat rendelkezzen az Ávr. 13. § (2) bekezdés d) és h) pontjai által 

meghatározott szabályzatokkal. Az Ávr. 13. § (2) bekezdés és (3b) bekezdés a) 

pontjában foglalt előírásoknak megfelelően a Jegyző aláírásával igazolja a 

szabályzatok kiadását/módosítását. 

1/5. a jogszabályokban bekövetkezett változások a szabályzatokon kerüljenek átvezetésre a 

Szt. 14. § (11) bekezdése és az Ávr. 13. § (4a) bekezdésében foglaltak alapján.  

1/6. a Jegyző készítse el a Bkr. 6. § (3) bekezdése szerinti Ellenőrzési nyomvonalat az 

Önkormányzat vonatkozásában. 
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1/7. kerüljön szabályozásra a Bkr. 6. § (4) bekezdése szerinti szervezeti integritást sértő 

események kezelésének eljárásrendje. 

1/8. a Jegyző szabályozza az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét a Bkr. 6. § (4) 

bekezdésében foglalt előírás alapján. 

1/9. a belső kontrollrendszer keretében érvényesüljenek a Bkr. 3. § b) pontjának és a 7. § 

(1)-(2) bekezdéseinek előírásai; az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása 

feleljen meg a Bkr. 6. § (4) bekezdés előírásainak; az integrált kockázatkezelési 

rendszert dokumentáltan működtessék, a Bkr. 7. § (4) bekezdésében foglaltak betartása 

érdekében jelöljenek ki szervezeti felelőst a rendszer koordinálására. 

1/10. a 2021. évi éves beszámoló fedlapjának aláírása során érvényesítsék az Áhsz. 31. § 

(1)-(3) bekezdések, az Ávr. 11. § (2)-(8) és a 12. § (1)-(2) bekezdésekben foglalt 

előírásokat. 

1/11.  gondoskodjanak arról, hogy az Áht. 37. § (1) és az Ávr. 55. § (1) bekezdés előírása 

szerint a kötelezettségvállalások dokumentumain a pénzügyi ellenjegyzés 

megtörténjen, valamint kötelezettségvállalásra minden esetben pénzügyi ellenjegyzést 

követően kerüljön sor. 

1/12.  a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának időpontja a bizonylatokból egyértelműen 

megállapítható legyen, tartsák be az Áhsz. 52. §-ában foglaltakat, az érvényesítés és 

utalványozás során az Áht. 38. § (1) bekezdésében, az Ávr. 58. § (3) bekezdésében, az 

Ávr. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben és a Gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint 

járjanak el. 

1/13. az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyek bizonylatokon 

feltüntetett aláírásai álljanak összhangban az Ávr. 60. § (3) bekezdés szerinti 

nyilvántartásban rögzített aláírás-mintájukkal, a nyilvántartásban különüljön el a 

jogkörgyakorlásra jogosultak teljes, illetve rövidített aláírás-mintája. 

1/14.  tegyenek eleget az Önkormányzat vonatkozásában az Info tv. 1. mellékletében 

meghatározott adatok közzétételének az Info tv. 33. § (1) és (3) bekezdéseiben, 35. § 

(1) és 37. § (1) bekezdéseiben foglaltak érvényesülése érdekében. 

1/15. a Jegyző gondoskodjon a Bkr. 10. § előírásainak megfelelően a nyomon követési 

rendszer kialakításáról és működtetéséről. 

1/16. a Bkr. 11. § (1) bekezdése által előírt 1. melléklet szerinti nyilatkozatban a Jegyző 

értékelje az Önkormányzat belső kontrollrendszerének minőségét. 

 
 

2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos 

intézkedések:  
 

A Polgármester intézkedjen, hogy 
 

2/1. a releváns részletező nyilvántartások vezetési kötelezettségét teljesítsék az Áhsz. 14. 

melléklet előírása alapján. Tegyenek eleget az Áhsz. 39. § (3) és a 45. § (3) 

bekezdésekben foglalt előírásoknak. 

2/2. az Áhsz. 53. §-ban foglaltaknak megfelelően valósítsák meg a havi, negyedéves és 

éves zárlati teendők végrehajtását. 

2/3.  a Szt. 15. § (3) bekezdése szerinti valódiság elve kerüljön betartásra a könyvvezetés 

során. 

2/4. a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele az Ávr. 56. § (1)-(2) bekezdéseiben, 

illetve az Áhsz. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történjen. 

2/5. a gazdasági eseményekhez kapcsolódó alapbizonylatok álljanak rendelkezésre az 

Áhsz. 52. §-ában, a Szt. 165. § (2) bekezdésében foglaltak érvényesülése érdekében. 

2/6. a gazdasági események könyvelése feleljen meg a Szt., az Áhsz. és a 38/2013. NGM 

rendelet előírásainak. 
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2/7. a számlák év végi kezelése során a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele 

esetén vegyék figyelembe az Ávr. 46. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltakat. 

  

 

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések: 
 

A Polgármester intézkedjen, hogy 

 

3/1.  az Áhsz. 30/A. § a) pont szerinti mérlegkészítési kötelezettségnek határidőre tegyenek 

eleget, 

3/2. az Áhsz.-ben, az Ávr.-ben, valamint a 38/2013. NGM rendeletben foglaltak kerüljenek 

betartásra a mérleg összeállítása során, kiemelt figyelemmel az A/II/4, D/I/3, D/I/4, 

F/2, H/1, J/3 mérlegsorok esetében.     
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III/2. ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 

HIVATAL 
 

Ellenőrzött szerv megnevezése: Szajoli Polgármesteri Hivatal 

Törzsszám: 409326 

 

1. Belső kontrollrendszer értékelése: 

 

A Polgármesteri Hivatalnál a belső kontrollrendszer a jogszabályi előírások ellenére nem 

teljeskörűen került kialakításra és működtetésre. A feltárt hiányosságok miatt a belső 

kontrollrendszer valamennyi eleme fejlesztést igényel. 

 

Kontrollkörnyezet 

 

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okirattal, amely tartalmában megfelel az Ávr. 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak. 

 

Az SZMSZ-t az Ávr. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével készítették el, de 

jogszabályi hivatkozások szempontjából felülvizsgálatra szorul, nem tettek eleget az Ávr. 13. 

§ (4a) bekezdésében foglaltaknak. Továbbá a 335/2005. Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének 

előírása ellenére nem tartalmazza az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint 

az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket. 

 

A Polgármester Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 

között létrejött - 2017. június 01. napjától hatályos - Munkamegosztási megállapodás 

rendelkezésre állt, melyet a Képviselő-testület a 28/2017.(V.29.) számú határozatával hagyott 

jóvá. A Pénzkezelési szabályzatban és a megállapodásban foglaltak nem állnak összhangban a 

Könyvtár külső pénzkezelési, pénzbeszedő helyként való működése vonatkozásában, valamint 

a megállapodás hatálytalan jogszabályi előírást is tartalmaz. 

 

Az ellenőrzéssel érintett időszak első félévében a Polgármesteri Hivatal rendelkezett – a 2019. 

január 01. napjától hatályos - Számviteli politikával és az ennek keretében elkészítendő, a 

Szt. 14. § (5) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal (kivéve önköltségszámítás 

rendje), valamint - a 2020. január 01. napjától hatályos – Számlarenddel, melyek elkészítése 

során nem érvényesítették teljeskörűen a Szt. 14. § (3) és (4) bekezdéseiben, valamint az Áhsz. 

50. § (1) és 51. § (2) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A szabályzatok szervezeti 

sajátosságok és hatályos jogszabályi hivatkozások szempontjából felülvizsgálatra szorultak. A 

Számviteli Politikában nem rögzítették azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, 

előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározzák, hogy mit tekintenek a számviteli 

elszámolás, az értékelés szempontjából kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, 

költségnek, ráfordításnak. Továbbá a szabályzatban felsorolt és a Magyar Államkincstár 

törzskönyvi nyilvántartásában található COFOG-ok nem voltak összhangban. 

2021. november 01. napjáig az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat - az 

Áhsz. 50. § (1) és (3) bekezdésekben foglaltak ellenére - nem állt rendelkezésre, annak 

ellenére, hogy a Polgármesteri Hivatal rendszeres szolgáltatásnyújtást végez. 

A Pénzkezelési szabályzatban a pénztárzárlat elvégzésének gyakorisága nem felelt meg az 

Áhsz. 50. § (6) bekezdésében, a Szt. 14. § (8) bekezdésében, valamint az Áhsz. 14. melléklet V. 

pont 1. alpontja előírásainak. 

A Számlarend adattartalmában hiányos volt, mivel nem tartalmazta a Szt. 161/A. § és az 

Áhsz. 16. melléklet szerint a 003., 005. nyilvántartási ellenszámlák COFOG-ok szerinti 
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alábontását. Valamint az Egységes számlatükör az alkalmazásra kijelölt számlák számjelét és 

megnevezését nem az egyes szervekre – amelyekre a szabályzat hatálya kiterjedt – 

vonatkozóan rögzítette. Olyan könyvviteli számlák, illetve elszámolások is szerepeltek benne, 

amelyeket a Polgármesteri Hivatal nem alkalmaz, illetve amelyeket a hatályos Áhsz. 16. 

melléklete, valamint a 38/2013. NGM rendelet már nem tartalmaz. 

2021. október 29. napján új szabályzatok készültek. Azokat a hibákat, tartalmi 

hiányosságokat, amelyeket az ellenőrzés a közbenső megállapítások és javaslatok 

táblázatában megfogalmazott a 2021. november 01. napjától hatályos szabályzatokban 

többnyire kijavították, az Önköltség-számítási szabályzat elkészült. Azonban szervezeti 

sajátosságok és hatályos jogszabályi előírások szempontjából a szabályzatokban foglaltak 

továbbra is felülvizsgáltra szorulnak.  

 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdésben előírt, a Polgármesteri Hivatal működéséhez kapcsolódó, a 

szerv előirányzatait terhelő, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott 

kérdések esetében szabályozási kötelezettségének a Jegyző hiányosságok mellett tett eleget. 

Nem érvényesítette az Ávr. 13. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat, mivel az ellenőrzött 

szerv nem rendelkezik az Ávr. 13. § (2) bekezdés d) pontja által meghatározott szabályzattal, 

valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdés c) és f) pontjai szerinti szabályzatok kiadását/módosítását 

aláírásával nem igazolta. 

A Gazdálkodási szabályzat nagyrészt az Áht., az Ávr. és az Áhsz. vonatkozó, hatályos 

előírásainak figyelembevételével készült, azonban – az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjában 

foglalt előírás ellenére – a tervezéssel kapcsolatos feladatokat nem tartalmazta. A 

gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök gyakorlására (kötelezettségvállalás, pénzügyi 

ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás, érvényesítés) jogosultak 

felhatalmazásáról/kijelöléséről gondoskodtak, készültek írásbeli felhatalmazások/kijelölések a 

helyettesítésre, illetve összeférhetetlenség esetére. A szabályzat tartalmazta az adott 

gazdálkodási jogkör gyakorlására jogosult személyek aláírás-mintáját, azonban az 

érvényesítésre jogosult személyek nyilvántartása nem volt teljes körű, mivel nem szerepelt 

benne a jogszabály alapján jogosult gazdaságvezető neve és aláírás-mintája. Ezáltal nem felelt 

meg teljeskörűen az Ávr. 60. § (3) bekezdésben foglaltaknak. 

A Gazdálkodási szabályzaton és a Vezetékes- és mobiltelefonok használatának 

szabályzatán a jogszabályok módosítását követően a szükséges változásokat - a jogszabály 

hatálybalépését követő harminc napon belül - nem vezették át az Ávr. 13. § (4a) bekezdésben 

előírtak ellenére. Továbbá a Gazdálkodási szabályzatban és a Beszerzések lebonyolításának 

szabályzatában foglalt rendelkezések nem álltak összhangban az Ávr. 53. § (1) bekezdésben 

meghatározott kötelezettségvállalások esetében követendő eljárás vonatkozásában. 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti szabályzatok felülvizsgálatát elvégezték. A 

2021. november 01. napjától hatályos Gazdálkodási szabályzatban azokat a hibákat, tartalmi 

hiányosságokat, amelyeket az ellenőrzés a közbenső megállapítások és javaslatok 

táblázatában megfogalmazott, kijavították. Azonban továbbra is felülvizsgálatra szorul, mivel 

a jogszabály-módosítások átvezetésére nem került sor teljeskörűen (pl.: Áht. 36. § (1) 

bekezdés, Áht. 37. § (1) bekezdés, Ávr. 45. § (4) bekezdés, Ávr. 59. § (5) bekezdés előírásai). 

A 2022. január 01. napjától hatályos Beszerzési szabályzat tartalmi felülvizsgálatára az Ávr. 

115/F. § (11) bekezdés szerinti utóellenőrzés keretében kerül sor, mivel jelen ellenőrzés a 

2021. költségvetési évre terjed ki. 

 

A Bkr. 6. § (3) bekezdésében meghatározott előírások ellenére a Polgármesteri Hivatalra 

vonatkozóan nem készült ellenőrzési nyomvonal. 

 

A Polgármesteri Hivatal esetében rendelkezésre állt a Bkr. 6. § (4) bekezdése szerinti 

Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje. 
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A Polgármesteri Hivatal azon dolgozói számára, akik a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat 

ellátják, készültek munkaköri leírások. 

 

Integrált kockázatkezelési rendszer 

 

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik integrált kockázatkezelési szabályzattal, amely azonban 

nem a hatálya alá tartozó szerv sajátosságainak figyelembevételével szabályoz. Nem történt 

meg a költségvetési szerv tevékenységében rejlő kockázatok felmérése, megállapítása, és nem 

határozták meg az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint 

azok végrehajtása folyamatos nyomon követésének módját, ezáltal nem felel meg teljeskörűen 

a Bkr. 6. § (4) bekezdésében foglaltaknak.  

A Bkr. 7. § (1) bekezdésében előírt kockázatkezelési rendszer működtetése nem valósult meg, 

ezáltal a Bkr. 3. § b) pont előírásait nem érvényesítették. A Polgármesteri Hivatal 

vonatkozásában dokumentáltan nem kerültek felmérésre és megállapításra a szerv 

tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok, továbbá nem kerültek 

meghatározásra az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedések, valamint azok 

végrehajtása folyamatos nyomon követésének módja a Bkr. 7. § (2) bekezdés előírása ellenére. 

Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a Jegyző nem jelölt ki szervezeti 

felelőst, nem tett eleget a Bkr. 7. § (4) bekezdésében előírtaknak.  

 

Kontrolltevékenységek 

A Bkr. 8. § (2)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások ellenére a kontrolltevékenységek 

kialakítása és működtetése részben valósult meg. A feladatköri elkülönítések biztosítottak, 

ezáltal érvényesülnek a Bkr. 8. § (3) bekezdésében előírt rendelkezések. A döntések 

jóváhagyásának ellenjegyzésére (pl.: pénzügyi ellenjegyzés) a legtöbb esetben nem került sor. 

Azonban a Képviselő-testületi döntések előkészítése során előterjesztés és előzetes 

hatásvizsgálat készül. 
 

 

A mintatételek ellenőrzése során tapasztalt, kontrolltevékenységekre vonatkozó 

megállapítások: 

 A kötelezettségvállalás dokumentumát (szerződés) a Polgármester írta alá a Jegyző helyett 

az Ávr. 52. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére. A Jegyző - mint a 

Polgármesteri Hivatal nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy - által aláírt 

kötelezettségvállalások dokumentumai (szerződések) több esetben nem álltak 

rendelkezésre. Sérült az Áhsz. 52.§-a szerinti bizonylati elv és a bizonylati fegyelem. 

 A kötelezettségvállaló jogkörét a kötelezettségvállalás dokumentumán kívül (szerződések, 

megrendelő) a kiadási utalványrendeleten is gyakorolta, illetve több esetben a bevételi 

utalványrendelet is tartalmazta a kötelezettségvállaló aláírását, amely nem felelt meg az 

Áht. 37. § (1) bekezdésében, 1. § 15. pontjában és a Gazdálkodási szabályzatban 

foglaltaknak. Továbbá az Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti kifizetések esetében a 

kötelezettségvállaló annak ellenére aláírt az utalványrendeleten, hogy a Gazdálkodási 

szabályzat erre vonatkozó rendelkezést nem tartalmaz. A 2021. 12. havi mintavételek 

alapján megállapításra került, hogy a kötelezettségvállalás igazolására az 

utalványrendeleteken már nem kerül sor, ezért e tekintetben további intézkedés nem 

szükséges. 

 A legtöbb esetben pénzügyi ellenjegyzésre nem került sor a kötelezettségvállalás 

dokumentumán, nem tettek eleget az Áht. 37. § (1) és az Ávr. 55. § (1) bekezdés 

előírásaiban foglaltaknak. 
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 Több esetben az utalványrendelet nyomtatási dátuma későbbi, mint az érvényesítés, az 

utalványozás és/vagy a pénzügyi teljesítés dátuma. Nem érvényesültek az Áht. 38. § (1) 

bekezdésében foglaltak. 

 Néhány esetben utalványozásra az érvényesítést megelőzően került sor az Ávr. 58. § (3) 

bekezdésében foglaltak ellenére. 

 Pénztári kifizetés esetében érvényesítésre és utalványozásra a pénztárbizonylaton kívül az 

utalványrendeleten is sor került, amely nem felel meg az Ávr. 59. § (2) és (4) bekezdések 

előírásainak. 

 Az utalványrendeleten sor került érvényesítésre és utalványozásra, az Ávr. 59. § (5) 

bekezdésében és a Gazdálkodási szabályzatban foglaltak ellenére. 

 A legtöbb esetben az utalványrendeletek a nyomtatás dátumát nem tartalmazták, a 2021. 

12. havi mintavételekhez kapcsolódó néhány utalványrendeleten dátumbélyegző 

használatával tüntették fel, emiatt a jogkörgyakorlások (érvényesítés, utalványozás) 

szabályszerűsége nem biztosított. Nem érvényesülnek az Áhsz. 52. §-ában (bizonylati elv 

és a bizonylati fegyelem) foglaltak. 

 Az esetek többségében a gazdálkodási jogköröket gyakorló személyek "rövidített" névvel 

(szignóval) írnak alá az utalványrendeleteken, de a 2019. január 01. napjától hatályos 

aláírás-minta nyilvántartás a "rövidített" nevüket (szignójukat) nem tartalmazta, ezért az 

aláírásuk nem volt beazonosítható, az Ávr. 60. § (3) bekezdésében foglaltak nem 

érvényesültek. 2021. november 01. napján az aláírás-minta nyilvántartás kiegészítésre 

került a gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyek rövidített aláírás-

mintáival is, azonban néhány jogkör gyakorlására jogosult esetében nem állapítható meg, 

hogy a nyilvántartás a teljes vagy a rövidített aláírás-mintáját is tartalmazza-e.  

 

Információs és kommunikációs rendszer 

 

Az Info tv. 1. mellékletében előírt tájékoztatási kötelezettségének a Polgármesteri Hivatal 

nem teljeskörűen tett eleget, az Info tv.  33. § (1), (3), 35. § (1) és 37. § (1) bekezdéseiben és 

az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontja szerinti szabályzatában foglalt előírásokat nem tartották 

be. 

A Ltv. 10. §-ában előírtak szerint a Polgármesteri Hivatal rendelkezett Iratkezelési 

szabályzattal. 
 

Nyomonkövetési rendszer (monitoring) 

 

Az ellenőrzés rendelkezésére álló - 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakra 

vonatkozó - megbízási szerződés alapján a Jegyző gondoskodott az operatív tevékenységektől 

független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Polgármesteri 

Hivatal vonatkozásában, mivel ezen feladatok ellátását külső szolgáltató közreműködésével 

biztosítja. Azonban a Bkr. 10. §-ában előírtak érvényesítésére nem került sor teljeskörűen, 

mivel az operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti és folyamatos nyomonkövetés 

dokumentáltan nem valósult meg. 

 

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a Jegyző 

által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyvvel.  

A Képviselő-testület a 110/2019.(XII.12.) számú határozatával elfogadta az Önkormányzat 

kockázat-elemzésen alapuló 2020. évi belső ellenőrzési tervét. A 2020. évi ellenőrzés 

keretében sor került – a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában - a munkaerő-gazdálkodás 

ellenőrzésére. Az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentését az 
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50/2021.(V.13.) számú, a 2021. évi belső ellenőrzési tervét a 20/2020.(XII.14.) számú 

határozatával fogadta el a Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester. 
 

A Jegyző kiállította a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatot a belső kontrollrendszer 

minőségének értékeléséről 2020. év vonatkozásában. 

 

2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésének tapasztalatai: 

 

A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester a 4/2021. (II.15.) számú rendeletével 

fogadta el az Önkormányzat 2021. évi költségvetését, amely az Áht. 23. § (2) bekezdés b) 

pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Polgármesteri Hivatal költségvetési 

bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait. A rendeletben foglaltak alátámasztották az 

ellenőrzött szerv KGR-K11 rendszerben rögzített elemi költségvetését. A jelentés 

készítésének időpontjáig az eredeti előirányzatokat három alkalommal módosították 

a 10/2021.(VII.21.), a 12/2021. (IX.16.), valamint a 16/2021. (XI.30.) számú rendeletekkel. 

Az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak eleget tettek. 
 

Az Áhsz. 14. melléklete szerinti részletező nyilvántartások vezetése a Polgármesteri Hivatal 

esetében az ASP szakrendszereiben előállítható részletező nyilvántartások alkalmazásával 

valósul meg. Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott előirányzat nyilvántartást az ASP 

gazdálkodási szakrendszerben és saját készítésű excel kimutatásban vezetik, amely nem 

tartalmazza az Áhsz. 14. melléklet I.2.b) pontban előírt előirányzat módosítást elrendelő 

dokumentum azonosításához szükséges adatokat. A részletező nyilvántartások vezetése 

részben felel meg a jogszabályi előírásoknak, ezért az Áhsz. 39. § (3) bekezdésében és az 

Áhsz. 45. § (3) bekezdésében foglaltak részben érvényesülnek. 
 

Az Áhsz. 17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek a vizsgálat adatszolgáltatások 

tekintetében fennálltak. 
 

Az Áhsz. 53. § szerinti zárlati feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezték. 
 

A 2021. évi főkönyvi kivonat szerinti nyitó tételek a 2020. évi december havi főkönyvi 

kivonat és a 2020. évi éves költségvetési beszámoló zárótételeivel egyező összegűek. A 2020. 

évi éves költségvetési beszámoló mérlegtételeinek alátámasztásához rendelkezésre állt az 

Áhsz. 22. § (1) bekezdés előírása szerinti leltár. 

 

A mintatételek ellenőrzése alapján tett ellenőrzési megállapítások az alábbiak: 
 

 Az Áhsz. 53. § (2) bekezdésében és az Ávr. 56. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások 

ellenére a határozatlan idejű szerződések alapján nem minden esetben (szoftver 

felhasználói szerződés (WinSzoc), hulladékszállítás, küldeményforgalmi szolgáltatások) 

került sor a kötelezettségvállalás költségvetési évben esedékes (0021) és költségvetési 

évet követően esedékes (0023) részének nyilvántartásba vételére n+3 évre. Továbbá a 

megrendelők – mint a kötelezettségvállalások alapdokumentumai – rendelkezésre állása 

ellenére nem került sor a kötelezettségvállalás 0021. nyilvántartási ellenszámlán történő 

nyilvántartásba vételére. 

 Az alábbi esetekben sérült az Áhsz. 52. §-a szerinti bizonylati elv és bizonylati fegyelem 

és a valódiság elve (Szt. 15.§ (3) bekezdés): 

- egy esetben az előirányzat módosítást elrendelő dokumentum nem állt 

rendelkezésre. 

- a távközlési szolgáltató céggel az Önkormányzat kötött szerződést, ezért a számlán 

a vevő neve az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, mint számlafizető 

szerepel. A számlák a Polgármesteri Hivatal könyveiben kerültek elszámolásra. 
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- A 2020. év 12. havi egyéb költségtérítés kifizetése és a 2021. évi egyéb személyi 

juttatás nyilvántartásba vétele végleges kötelezettségvállalásként gazdasági 

események könyvviteli elszámolása nem került alapbizonylattal alátámasztásra.  

 A vizsgált gazdasági eseményeket nem minden esetben – nyomatdíj, tárgyi eszköz 

beszerzéséhez kapcsolódó futárszolgálat díja - az Áhsz. 15. mellékletében előírt egységes 

rovatrend előírása szerinti rovatokon könyvelték.  

 Az esküvői díjak követelésként történő nyilvántartásba vételére nem a határozat (mint a 

követelés alapdokumentuma) alapján került sor az Áhsz. 53. § (2) bekezdésében foglaltak 

ellenére.  

 a gazdasági eseményeket nem minden esetben a 38/2013. NGM rendelet előírásai szerint 

könyvelték (személyi juttatások, díjbekérő alapján fizetett számla, esküvő díjak 

visszatérülésének könyvelése). 

 A 363. Azonosítás alatt álló tételek könyvviteli számla használata nem felelt meg az 

Áhsz. 48. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírásnak, mivel a számlán a fizetési 

számla tulajdonosa által kezdeményezett átutalások is kimutatásra kerültek. 

 A vizsgált gazdasági eseményeket a 15/2019. PM rendelet szerinti kormányzati 

funkciókon számolták el, azonban olyan kormányzati funkciót is alkalmaztak a 

könyvelésben (074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás), amelyet 

a Polgármesteri Hivatal nem használhat. 

 

A II. negyedéves időközi mérlegjelentés és a 06. havi időközi költségvetési jelentés 

jogszabályi határidőre történő teljesítése megtörtént. Azonban az adattartalom alátámasztása 

nem volt teljeskörűen megfelelő, melynek oka a fentebb részletezett könyvvezetéssel 

kapcsolatos hibák/hiányosságok, ezért az adatszolgáltatások alátámasztása részben felelt meg 

a jogszabályi előírásoknak.   

 

Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az ellenőrzött szervnél a 

2021. II. negyedéves időközi mérlegjelentés és a 2021. 06. havi időközi költségvetési jelentés 

kapcsán vizsgált könyvvezetésben az ellenőrzés során feltárt, javítható hibákat nem 

javították ki. A benyújtott nyilatkozat alapján intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a 

könyvvezetési gyakorlatuk a jövőben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. 

 

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésének tapasztalatai: 

 

A Polgármesteri Hivatal a 12. havi időközi költségvetési jelentését és a Gyorsjelentését a 

jogszabály által előírt határidőre teljesítette. Az adatszolgáltatások 2022. február 07-én 

kerültek feladott állapotba a KGR-K11 rendszerben, melyeket a felülvizsgálatot követően az 

irányító szerv és az Igazgatóság is jóváhagyott. Az adatszolgáltatások főkönyvi kivonattal 

alátámasztásra kerültek, a sorok adatai a főkönyvi kivonat megfelelő számláinak értékeivel 

megegyeztek. 
 

A Gyorsjelentés és a 12. havi IKJ adatait alátámasztó főkönyvi kivonat, főkönyvi kartonok és 

az azokhoz kapcsolódó könyvviteli-és nyilvántartási számlák soraiból végzett mintavételes 

vizsgálat során az alábbiak kerültek megállapításra: 

 A vizsgált gazdasági eseményeket az Áhsz. és a 38/2013. NGM rendelet előírásainak 

figyelembevételével számolták el, alapbizonylatokkal alátámasztották, azonban a 

Polgármesteri Hivatal könyveiben továbbra is elszámolásra kerül olyan számla, amelyen a 

vevő neve az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, mint számlafizető szerepel. Sérült 

az Áhsz. 52. §-a szerinti bizonylati elv és a bizonylati fegyelem. 
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A Polgármesteri Hivatal az éves költségvetési beszámolójáról szóló adatszolgáltatását - az 

Áhsz. 32. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére - határidőre nem teljesítette, 2022. február 

28-án mentett állapotban volt a KGR-K11 rendszerben. Az adatszolgáltatás 

2022. március 11-én került feladott státuszba, melyet az irányító szerv 2022. március 16. 

napján hagyott jóvá. 

 

A 2021. évi éves költségvetési beszámoló mérlegsorait, adatait alátámasztó teljes körű leltár 

az Áhsz. 30/A. § a) pontja által előírt február 25-ei határidőre elkészült. A Polgármesteri 

Hivatal mérlegkészítési kötelezettségének eleget tett. Az elkészült mérleg záró egyenlegeit a 

főkönyvi nyilvántartással, főkönyvi kivonattal egyezően alapbizonylatokkal alátámasztották. 

A tárgyi eszközök mennyiségi leltározására 2021. december 09. - 2021. december 13. között 

került sor.  

 

A 2021. évi éves költségvetési beszámoló 12/A Mérleg űrlaphoz kapcsolódó ellenőrzési 

megállapítások, amely esetben sérült a Szt. 15. § (3) bekezdése szerinti valódiság elve: 

 a D/III/1 Adott előlegek mérlegsoron került elszámolásra a saját dolgozó részére kifizetett 

temetési segély, amely nem felel meg az Áhsz. 48. § (8) bekezdés a) pont és a 38/2013. 

NGM rendelet 1. melléklet VIII. fejezet B) rész előírásainak. 

 

Az éves költségvetési beszámoló az Áhsz. 6. § (2) bekezdés szerinti tartalommal készült el. Az 

Áhsz. 6. § (2) bekezdés bb) pontja szerinti eredménykimutatásban szereplő adatokat a 

feltöltött főkönyvi kivonat adatai alátámasztják. Az eredménykimutatásban szereplő 

eredményszemléletű bevételek és költségek, ráfordítások különbségeként meghatározott érték 

megegyezik a mérlegben a saját tőke részeként kimutatott mérleg szerinti eredmény értékével. 

 

Az Áhsz. 6. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti maradványkimutatásban szereplő adatokat a 

feltöltött főkönyvi kivonat adatai alátámasztják. A 2021. évi éves költségvetési beszámoló 

07/A űrlapja alapján a Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének szabad maradványa 

417 393 Ft. 2021. év végén a kimutatott maradvány és a korrigált záró pénzeszközök 

állománya egyezőséget mutat. 

 

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan – a jelentés készítésekor – a mintavételes ellenőrzés 

során hibásnak minősített, illetve javításra nem került tételek összege, amely a pénzügyi 

számviteli nyilvántartásban fennálló hibaként jelenik meg 119 036 Ft, amely a 2021. évi 

költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át (9 881 996 Ft*0,02= 197 640 Ft), azaz a jelentős 

összegű hiba értékét nem haladja meg. 

 
A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály által az Áht. 68/B. §-a 

szerint végrehajtott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés megállapításai alapján a 2021. évi 

költségvetése teljesítését, a 2021. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetet, 

valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményét bemutató éves 

költségvetési beszámoló a Polgármesteri Hivatal esetében jelentős összegű hibát nem 

tartalmaz, az éves beszámoló a szerv gazdálkodásáról megbízható és valós képet mutat. 
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4. A közbenső megállapítások és javaslatok táblázat javaslatai alapján 

végrehajtott/végre nem hajtott intézkedések: 

 

A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a közbenső megállapítások és javaslatok táblázat 

javaslatai alapján  

 megfelelően intézkedtek az utalványrendeleten való kötelezettségvállalás igazolásának 

tárgyában megfogalmazott javaslat alapján, ebből adódóan ezzel kapcsolatban már nem 

fogalmaztunk meg javaslatot a jelentésben. 

 a Számviteli politika, a Leltárkészítési és leltározási szabályzat, az Eszközök és a források 

értékelési szabályzata, a Pénzkezelési szabályzat, valamint a Számlarend, a Bizonylati 

szabályzat, továbbá az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjai által előírt szabályzatok 

felülvizsgálatát elvégezték, az Önköltség-számítási szabályzat elkészült. Azonban a 

szabályzatokban foglaltak továbbra sem felelnek meg teljeskörűen a szervezeti 

sajátosságoknak és a hatályos jogszabályi előírásoknak. A Közbenső megállapítások és 

javaslatok táblázat 1.) Belső kontrollrendszer értékelése részben foglalt további 

javaslatokkal kapcsolatban intézkedés nem történt. Mivel a hibák, hiányosságok kezelése 

nem zárult le ellenőrizhetően, ezért ezen hibákat fennállónak tekintettük és a 

megállapítások között szerepeltettük, a javaslatokat megismételtük az Ellenőrzés 

javaslatai rész 1/1-1/15. pontjaiban. 

 a könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésének tapasztalatai részben 

foglalt javaslatokkal kapcsolatban nem intézkedtek. Ezen hibákat fennállónak tekintettük 

és a megállapítások között szerepeltettük, illetve a javaslatokat a jövőbeni változások 

érdekében megismételtük az Ellenőrzés javaslatai rész 2/1-2/6. pontjaiban. 

 

 

ELLENŐRZÉS JAVASLATAI 

 
Az ellenőrzés javaslatai alapján az ellenőrzött szervnek intézkedési tervet kell készítenie 

felelős személy megnevezésével és határidő meghatározásával. Az intézkedések 

végrehajtásának határideje: 2023. február 28. 
 

1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján javasolt intézkedések: 
 

A Jegyző intézkedjen, hogy 

 

1/1. az SZMSZ felülvizsgálata történjen meg, az Ávr. 13. § (4a) bekezdésében foglaltaknak 

tegyenek eleget, valamint a 335/2005. Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében 

foglaltak érvényesülése érdekében kerüljön kiegészítésre, hogy teljeskörűen 

tartalmazza az iratkezelés szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal 

összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket, 

1/2. a Munkamegosztási megállapodásban és a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak 

összhangja biztosított legyen, a hatályos jogszabályi előírásoknak feleljen meg, 

1/3. az Áhsz. 50. § (1) és 51. § (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével a 

Polgármesteri Hivatal Számviteli politikája és az ennek keretében elkészítendő, a Szt. 

14. § (5) bekezdésében meghatározott szabályzatok, valamint a Számlarend kerüljenek 

felülvizsgálatra. A szabályzatokban a Szt. 14. § (3), (4) és (8) bekezdései szerinti, a 

Polgármesteri Hivatalra jellemző szabályok, előírások, módszerek jelenjenek meg a 

hatályos jogszabályi előírások szerint.  
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1/4. a Számlarend - a szervezeti sajátosságok figyelembevételével - teljeskörűen feleljen 

meg az Áhsz. 51. § (2) és (3) bekezdésekben, valamint a Szt. 161. § (2) bekezdésben 

foglaltaknak. 

1/5. a Polgármesteri Hivatal rendelkezzen az Ávr. 13. § (2) bekezdés d) pontjai által 

meghatározott szabályzattal. Az Ávr. 13. § (2) bekezdésben foglalt előírásoknak 

megfelelően a Jegyző aláírásával igazolja a szabályzatok kiadását/módosítását. 

1/6. a jogszabályokban bekövetkezett változások a szabályzatokon kerüljenek átvezetésre 

az Ávr. 13. § (4a) bekezdésében foglaltak alapján.  

1/7. a Jegyző készítse el a Bkr. 6. § (3) bekezdése szerinti Ellenőrzési nyomvonalat a 

Polgármesteri Hivatal vonatkozásában. 

1/8. a belső kontrollrendszer keretében érvényesüljenek a Bkr. 3. § b) pontjának és a 7. § 

(1)-(2) bekezdéseinek előírásai; az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása 

feleljen meg a Bkr. 6. § (4) bekezdés előírásainak; az integrált kockázatkezelési 

rendszert dokumentáltan működtessék, a Bkr. 7. § (4) bekezdésében foglaltak betartása 

érdekében jelöljenek ki szervezeti felelőst a rendszer koordinálására. 

1/9. a Bkr. 8. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően minden tevékenységre 

vonatkozóan biztosítsák a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok 

csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, a kontrolltevékenységek megfelelő 

működtetését, a szervezeti sajátosságoknak megfelelően. 

1/10. a kötelezettségvállalás dokumentuma az - Ávr. 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján - 

arra jogosult személy által kerüljön aláírásra, 

1/11.  gondoskodjanak arról, hogy az Áht. 37. § (1) és az Ávr. 55. § (1) bekezdés előírása 

szerint a kötelezettségvállalások dokumentumain a pénzügyi ellenjegyzés 

megtörténjen, valamint kötelezettségvállalásra minden esetben pénzügyi ellenjegyzést 

követően kerüljön sor. 

1/12.  a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának időpontja a bizonylatokból egyértelműen 

megállapítható legyen, tartsák be az Áhsz. 52. §-ában foglaltakat, az érvényesítés és az 

utalványozás során az Áht. 38. § (1) bekezdésében, az Ávr. 58. § (3) bekezdésében, az 

Ávr. 59. § (2)-(5) bekezdéseiben és a Gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint 

járjanak el. 

1/13. az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyek bizonylatokon 

feltüntetett aláírásai álljanak összhangban az Ávr. 60. § (3) bekezdés szerinti 

nyilvántartásban rögzített aláírás-mintájukkal, a nyilvántartásban különüljön el a 

jogkörgyakorlásra jogosultak teljes, illetve rövidített aláírás-mintája. 

1/14.  tegyenek eleget az Polgármesteri Hivatal vonatkozásában az Info tv. 1. mellékletében 

meghatározott adatok közzétételének az Info tv. 33. § (1), (3), 35. § (1) és 37. § (1) 

bekezdéseiben, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontja szerinti szabályzatban 

foglaltak érvényesülése érdekében. 

1/15. a Jegyző gondoskodjon a Bkr. 10. § előírásainak megfelelően a nyomon követési 

rendszer működtetéséről. 

 

 

2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos 

intézkedések:  
 

A Jegyző intézkedjen, hogy 

 

2/1. a releváns részletező nyilvántartások vezetési kötelezettségét teljesítsék az Áhsz. 14. 

melléklet előírása alapján. Tegyenek eleget az Áhsz. 39. § (3) és a 45. § (3) 

bekezdésekben foglalt előírásoknak. 
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2/2. a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele az Ávr. 56. § (1)-(2) bekezdéseiben, 

illetve az Áhsz. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történjen. 

2/3. a gazdasági eseményekhez kapcsolódó alapbizonylatok álljanak rendelkezésre az 

Áhsz. 52. §-ában, a Szt. 15. § (3) bekezdésében foglaltak érvényesülése érdekében. 

2/4. a gazdasági események elszámolására minden esetben az Áhsz. 15. mellékletében 

foglaltak figyelembevételével a megfelelő rovaton kerüljön sor. 

2/5. a gazdasági események könyvelése feleljen meg a Szt., az Áhsz. és a 38/2013. NGM 

rendelet előírásainak. 

2/6. A könyvvezetés során alkalmazott COFOG-ok felülvizsgálatát végezzék el. 

 

 

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések: 
 

A Jegyző intézkedjen, hogy 

 

3/1.  a Polgármesteri Hivatal éves költségvetési beszámolójáról szóló adatszolgáltatása az 

Áhsz. 32.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti határidőre készüljön el. 
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III/3. ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 

ÓVODA 
 

Ellenőrzött szerv megnevezése: Szajoli Tiszavirág Óvoda 

Törzsszám: 660400 

 

 

1. Belső kontrollrendszer értékelése: 

 

Az Óvodánál a belső kontrollrendszer a jogszabályi előírások ellenére nem teljeskörűen került 

kialakításra és működtetésre. A feltárt hiányosságok miatt a belső kontrollrendszer 

valamennyi eleme fejlesztést igényel. 

 

Kontrollkörnyezet 

 

Az Óvoda rendelkezik módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal, amely 

tartalmában megfelel az Ávr. 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak. 

 

Az SZMSZ - az Ávr. 13. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak ellenére - nem tartalmazza az 

alapító okirat keltét, számát, továbbá jogszabályi hivatkozások szempontjából felülvizsgálatra 

szorul, nem tettek eleget az Ávr. 13. § (4a) bekezdésében foglaltaknak. Továbbá a 335/2005. 

Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének előírása ellenére nem tartalmazza az iratkezelés 

szervezeti rendjét, az iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó 

feladat- és hatásköröket. 

 

A Polgármester Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvoda között létrejött - 

2017. június 01. napjától hatályos - Munkamegosztási megállapodás rendelkezésre állt, 

melyet a Képviselő-testület a 28/2017.(V.29.) számú határozatával hagyott jóvá. A 

megállapodás hatálytalan jogszabályi előírást tartalmaz. 

 

Az ellenőrzéssel érintett időszak első félévében az Óvoda rendelkezett – a 2019. január 01. 

napjától hatályos - Számviteli politikával és az ennek keretében elkészítendő, a Szt. 14. § 

(5) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal (kivéve önköltségszámítás rendje), 

valamint - a 2020. január 01. napjától hatályos – Számlarenddel, melyek elkészítése során 

nem érvényesítették teljeskörűen a Szt. 14. § (3) és (4) bekezdéseiben, valamint az Áhsz. 50. § 

(1) és 51. § (2) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A szabályzatok szervezeti sajátosságok és 

hatályos jogszabályi hivatkozások szempontjából felülvizsgálatra szorultak. A Számviteli 

Politikában nem rögzítették azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, 

módszereket, amelyekkel meghatározzák, hogy mit tekintenek a számviteli elszámolás, az 

értékelés szempontjából kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, 

ráfordításnak. A Pénzkezelési szabályzatban a pénztárzárlat elvégzésének gyakorisága nem 

felelt meg az Áhsz. 50. § (6) bekezdésében, a Szt. 14. § (8) bekezdésében, valamint az Áhsz. 

14. melléklet V. pont 1. alpontja előírásainak. 

A Számlarend adattartalmában hiányos volt, mivel nem tartalmazta a Szt. 161/A. § és az 

Áhsz. 16. melléklet szerint a 003., 005. nyilvántartási ellenszámlák COFOG-ok szerinti 

alábontását. Valamint az Egységes számlatükör az alkalmazásra kijelölt számlák számjelét és 

megnevezését nem az egyes szervekre – amelyekre a szabályzat hatálya kiterjedt – 

vonatkozóan rögzítette. Olyan könyvviteli számlák, illetve elszámolások is szerepeltek benne, 

amelyeket az Óvoda nem alkalmaz, illetve amelyeket a hatályos Áhsz. 16. melléklete, 

valamint a 38/2013. NGM rendelet már nem tartalmaz. 



 

 

31 

 

2021. október 29. napján új szabályzatok készültek. Azokat a hibákat, tartalmi 

hiányosságokat, amelyeket az ellenőrzés a közbenső megállapítások és javaslatok 

táblázatában megfogalmazott a 2021. november 01. napjától hatályos szabályzatokban 

többnyire kijavították, Önköltség-számítási szabályzat is készült. Azonban szervezeti 

sajátosságok és hatályos jogszabályi előírások szempontjából a szabályzatokban foglaltak 

továbbra is felülvizsgáltra szorulnak. 

 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdésben előírt, az Óvoda működéséhez kapcsolódó, a szerv 

előirányzatait terhelő, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések 

esetében szabályozási kötelezettségének az Óvoda vezetője hiányosságok mellett tett eleget. 

Nem érvényesítette az Ávr. 13. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat, mivel az ellenőrzött 

szerv nem rendelkezik az Ávr. 13. § (2) bekezdés d) és h) pontjai által meghatározott 

szabályzatokkal, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdés c) és f) pontjai szerinti szabályzatok 

kiadását/módosítását aláírásával nem igazolta. 

A Gazdálkodási szabályzat nagyrészt az Áht., az Ávr. és az Áhsz. vonatkozó, hatályos 

előírásainak figyelembevételével készült, azonban – az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjában 

foglalt előírás ellenére – a tervezéssel kapcsolatos feladatokat nem tartalmazta. A 

gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök gyakorlására (kötelezettségvállalás, pénzügyi 

ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás, érvényesítés) jogosultak 

felhatalmazásáról/kijelöléséről gondoskodtak, készültek írásbeli felhatalmazások/kijelölések a 

helyettesítésre, illetve összeférhetetlenség esetére. A szabályzat tartalmazta az adott 

gazdálkodási jogkör gyakorlására jogosult személyek aláírás-mintáját, azonban az 

érvényesítésre jogosult személyek nyilvántartása nem volt teljes körű, mivel nem szerepelt 

benne a jogszabály alapján jogosult gazdaságvezető neve és aláírás-mintája. Ezáltal nem felelt 

meg teljeskörűen az Ávr. 60. § (3) bekezdésben foglaltaknak. 

A Gazdálkodási szabályzaton és a Vezetékes- és mobiltelefonok használatának 

szabályzatán a jogszabályok módosítását követően a szükséges változásokat - a jogszabály 

hatálybalépését követő harminc napon belül - nem vezették át az Ávr. 13. § (4a) bekezdésben 

előírtak ellenére. Továbbá a Gazdálkodási szabályzatban és a Beszerzések lebonyolításának 

szabályzatában foglalt rendelkezések nem álltak összhangban az Ávr. 53. § (1) bekezdésben 

meghatározott kötelezettségvállalások esetében követendő eljárás vonatkozásában. A 

Reprezentációs kiadások szabályzata nem felel meg teljeskörűen az Ávr. 13. § (2) bekezdés 

e) pontjában előírtaknak, mivel nem rögzítették benne a reprezentációs kiadások keret 

összegét, illetve annak felső határát az Óvoda vonatkozásában (a hivatkozott költségvetési 

rendelet nem tartalmazza azt). 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti szabályzatok felülvizsgálatát elvégezték. A 

2021. november 01. napjától hatályos Gazdálkodási szabályzatban azokat a hibákat, tartalmi 

hiányosságokat, amelyeket az ellenőrzés a közbenső megállapítások és javaslatok 

táblázatában megfogalmazott, kijavították. Azonban továbbra is felülvizsgálatra szorul, mivel 

a jogszabály-módosítások átvezetésére nem került sor teljeskörűen (pl.: Áht. 36. § (1) 

bekezdés, Áht. 37. § (1) bekezdés, Ávr. 45. § (4) bekezdés, Ávr. 59. § (5) bekezdés előírásai). 

A 2022. január 01. napjától hatályos Beszerzési szabályzat tartalmi felülvizsgálatára az Ávr. 

115/F. § (11) bekezdés szerinti utóellenőrzés keretében kerül sor, mivel jelen ellenőrzés a 

2021. költségvetési évre terjed ki. 

 

A Bkr. 6. § (3) bekezdésében meghatározott előírások ellenére az Óvodára vonatkozóan nem 

készült ellenőrzési nyomvonal. 

 

Az Óvoda vezetője elkészítette a Szervezeti integritást sértő események kezelésének 

eljárásrendjét, azonban a szabályzatban foglaltak nem felelnek meg teljeskörűen a Bkr. 6. § 

(4a) bekezdésben előírt tartalmi követelményeknek. 
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Integrált kockázatkezelési rendszer 

 

Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése nem felelt meg a Bkr. 3. § 

b) pontjában foglaltaknak. Az Óvodára vonatkozóan az integrált kockázatkezelés 

eljárásrendje rendelkezésre állt, az Óvoda vezetője szabályozási kötelezettségének eleget 

tett. Azonban a szabályzat általános megállapításokat fogalmaz meg, a Bkr. 2. § m) pontjában 

foglaltak ellenére nem tartalmazza az Óvoda konkrét kockázatainak teljes körű azonosítását, 

az azonosított kockázatok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, az azonosított 

kockázatok kezelésére vonatkozó konkrét intézkedési terv elkészítését, a kockázatok 

kezelésére vonatkozó intézkedési tervben foglaltak nyomon követését. Az integrált 

kockázatkezelési rendszer működtetését igazoló dokumentumok nem álltak rendelkezésre, a 

Bkr. 7. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt kockázatkezelési rendszer működtetése nem valósult 

meg. A rendszer koordinálására az Óvoda vezetője nem jelölt ki szervezeti felelőst, nem tett 

eleget a Bkr. 7. § (4) bekezdésében előírtaknak.  

 

Kontrolltevékenységek 

A Bkr. 8. § (2)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások ellenére a kontrolltevékenységek 

kialakítása és működtetése részben valósult meg. A feladatköri elkülönítések biztosítottak, 

ezáltal érvényesülnek a Bkr. 8. § (3) bekezdésében előírt rendelkezések. A döntések 

jóváhagyásának ellenjegyzésére (pl.: pénzügyi ellenjegyzés) a legtöbb esetben nem került sor. 

Azonban a Képviselő-testületi döntések előkészítése során előterjesztés és előzetes 

hatásvizsgálat készül. 
 

 

A mintatételek ellenőrzése során tapasztalt, kontrolltevékenységekre vonatkozó 

megállapítások: 

 A kötelezettségvállalás dokumentumát (szerződés) a Polgármester írta alá az Óvoda 

vezetője helyett az Ávr. 52. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére. Az Óvoda 

vezetője - mint az Óvoda nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy - által aláírt 

kötelezettségvállalások dokumentumai (szerződések) több esetben nem álltak 

rendelkezésre. Sérült az Áhsz. 52.§-a szerinti bizonylati elv és a bizonylati fegyelem. 

 A kötelezettségvállaló jogkörét a kötelezettségvállalás dokumentumán kívül (szerződések, 

megrendelő) a kiadási utalványrendeleten is gyakorolta, illetve több esetben a bevételi 

utalványrendelet is tartalmazta a kötelezettségvállaló aláírását, amely nem felel meg az 

Áht. 37. § (1) bekezdésében, 1. § 15. pontjában és a Gazdálkodási szabályzatban 

foglaltaknak. A 2021. 12. havi mintavételek alapján megállapításra került, hogy a 

kötelezettségvállalás igazolására az utalványrendeleteken már nem kerül sor, ezért e 

tekintetben további intézkedés nem szükséges. 

 A legtöbb esetben pénzügyi ellenjegyzésre nem került sor a kötelezettségvállalás 

dokumentumán, nem tettek eleget az Áht. 37. § (1) és az Ávr. 55. § (1) bekezdés 

előírásaiban foglaltaknak. 

 Két esetben az érvényesítés megtörtént a teljesítés igazolása előtt az Áht. 38. § (1) 

bekezdésben és az Ávr. 58. § (1) bekezdésben foglaltak ellenére. 

 Néhány esetben utalványozásra az érvényesítést megelőzően került sor az Áht. 38. § (1) 

bekezdésben és az Ávr. 58. § (3) bekezdésében foglaltak ellenére. 

 Több esetben az utalványrendeletek a nyomtatás dátumát nem tartalmazták, a 2021. 12. 

havi mintavételekhez kapcsolódó néhány utalványrendeleten dátumbélyegző 

használatával tüntették fel, emiatt a jogkörgyakorlások (érvényesítés, utalványozás) 

szabályszerűsége nem biztosított. Nem érvényesülnek az Áhsz. 52. §-ában (bizonylati elv 

és a bizonylati fegyelem) foglaltak. 
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 Több esetben az utalványrendelet nyomtatási dátuma későbbi, mint az érvényesítés, az 

utalványozás és/vagy a pénzügyi teljesítés dátuma. Nem érvényesültek az Áht. 38. § (1) 

bekezdésében foglaltak. 

 Két esetben a kiadási utalványrendeleten az érvényesítés és az utalványozás dátuma 

későbbi, mint a pénzügyi teljesítés dátuma az Áht. 38. § (1) bekezdésben foglaltak 

ellenére. 

 Pénztári kifizetés esetében érvényesítésre és utalványozásra a pénztárbizonylaton kívül az 

utalványrendeleten is sor került, amely nem felel meg az Ávr. 59. § (2) és (4) bekezdések 

előírásainak. 

 A legtöbb esetben a gazdálkodási jogköröket gyakorló személyek "rövidített" névvel 

(szignóval) írnak alá az utalványrendeleteken, de a 2019. január 01. napjától hatályos  

aláírás-minta nyilvántartás a "rövidített" nevüket (szignójukat) nem tartalmazta, ezért az 

aláírásuk nem volt beazonosítható, az Ávr. 60. § (3) bekezdésében foglaltak nem 

érvényesültek. Továbbá több esetben előfordult, mivel azonos vezetéknevű személyek is 

jogosultak voltak az érvényesítési jogkör gyakorlására, hogy a jogkör igazolása során a 

vezetéknevüket tüntették fel, ezáltal nem volt beazonosítható, hogy mely személy végezte 

el a gazdálkodási jogkör gyakorlását. 2021. november 01. napján az aláírás-minta 

nyilvántartás kiegészítésre került a gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult 

személyek rövidített aláírás-mintáival is, azonban néhány jogkör gyakorlására jogosult 

esetében nem állapítható meg, hogy a nyilvántartás a teljes vagy a rövidített aláírás-

mintáját is tartalmazza-e. 

 

Információs és kommunikációs rendszer 

 

Az elektronikus közzétételi kötelezettségének - az Info tv. 33. § (4) bekezdése alapján, a 

229/2012. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott információs rendszerhez 

történő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésével - az Óvoda eleget tett. 

Az Óvoda a Ltv. 9. § (4) és 10. § (1) bekezdések előírásai ellenére Iratkezelési szabályzattal 

nem rendelkezik. 

 

Nyomonkövetési rendszer (monitoring) 

 

Az ellenőrzés rendelkezésére álló - 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakra 

vonatkozó - megbízási szerződés alapján a Jegyző gondoskodott az operatív tevékenységektől 

független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről az Óvoda 

vonatkozásában, mivel ezen feladatok ellátását külső szolgáltató közreműködésével 

biztosítja. Azonban a Bkr. 10. §-ában előírtak érvényesítésére nem került sor teljeskörűen, 

mivel az operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti és folyamatos nyomonkövetés 

dokumentáltan nem valósult meg. 

Az Óvoda rendelkezik a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a Jegyző által 

jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyvvel, melyben foglaltakkal való egyetértését az Óvoda 

vezetője aláírásával igazolta. 

A Képviselő-testület a 110/2019.(XII.12.) számú határozatával elfogadta az Önkormányzat 

kockázat-elemzésen alapuló 2020. évi belső ellenőrzési tervét, amely alapján 2020. évben az 

Óvoda vonatkozásában nem került sor ellenőrzés lefolytatására. Az Önkormányzat 2020. évi 

belső ellenőri éves összefoglaló jelentését az 50/2021.(V.13.) számú, a 2021. évi belső 

ellenőrzési tervét a 20/2020.(XII.14.) számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester. 

Az Óvoda vezetője kiállította a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatot a belső 

kontrollrendszer minőségének értékeléséről 2020. év vonatkozásában. 
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2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésének tapasztalatai: 

 

A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester a 4/2021. (II.15.) számú rendeletével 

fogadta el az Önkormányzat 2021. évi költségvetését, amely az Áht. 23. § (2) bekezdés b) 

pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza az Óvoda költségvetési bevételi és 

költségvetési kiadási előirányzatait. A rendeletben foglaltak alátámasztották az ellenőrzött 

szerv KGR-K11 rendszerben rögzített elemi költségvetését. A jelentés készítésének 

időpontjáig az eredeti előirányzatokat három alkalommal módosították a 10/2021.(VII.21.), 

a 12/2021. (IX.16.), valamint a 16/2021. (XI.30.) számú rendeletekkel. Az Áht. 34. § (4) 

bekezdésében foglaltaknak eleget tettek. 
 

Az Áhsz. 14. melléklete szerinti részletező nyilvántartások vezetése az Óvoda esetében az 

ASP szakrendszereiben előállítható részletező nyilvántartások alkalmazásával valósul meg. 

Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott előirányzat nyilvántartást az ASP gazdálkodási 

szakrendszerben és saját készítésű excel kimutatásban vezetik, amely nem tartalmazza az 

Áhsz. 14. melléklet I.2.b) pontban előírt előirányzat módosítást elrendelő dokumentum 

azonosításához szükséges adatokat. A részletező nyilvántartások vezetése részben felel 

meg a jogszabályi előírásoknak, ezért az Áhsz. 39. § (3) bekezdésében és az Áhsz. 45. § (3) 

bekezdésében foglaltak részben érvényesülnek. 
 

Az Áhsz. 17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek a vizsgálat adatszolgáltatások 

tekintetében fennálltak. 

 

Az Áhsz. 53. § szerinti zárlati feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezték. 
 

A 2021. évi főkönyvi kivonat szerinti nyitó tételek a 2020. évi december havi főkönyvi 

kivonat és a 2020. évi éves költségvetési beszámoló zárótételeivel egyező összegűek. A 2020. 

évi éves költségvetési beszámoló mérlegtételeinek alátámasztásához rendelkezésre állt az 

Áhsz. 22. § (1) bekezdés előírása szerinti leltár. 
 

A mintatételek ellenőrzése alapján tett ellenőrzési megállapítások az alábbiak: 
 

 A kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele többnyire az Áhsz. és az Ávr. előírásainak 

megfelelően történt, azonban a 0021. nyilvántartási ellenszámlán az előzetes 

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére nem került sor a szerződés alapján a 

költségvetési évre az Áhsz. 53. § (2) bekezdésben és az Ávr. 56. § (1)-(2) bekezdésekben 

foglaltak ellenére (pl. gyógypedagógiai ellátás K336 rovat, illetve nem közüzemi díjakhoz 

kapcsolódó, de szerződéssel alátámasztott kötelezettségvállalások áfájának esetében). 

 A vizsgált esetek többségében a gazdasági eseményeket alapbizonylatokkal 

alátámasztották, azonban egy esetben az előirányzat módosítását elrendelő dokumentum 

nem állt rendelkezésre. Ebben az esetben sérült az Áhsz. 52. §-a szerinti bizonylati elv és a 

bizonylati fegyelem. 

 A gazdasági eseményeket a legtöbb esetben a 38/2013. NGM rendelet előírásainak 

megfelelően könyvelték, azonban a személyi juttatások könyvelése nem felelt meg a 

jogszabályi előírásoknak. 

 A vizsgált gazdasági eseményeket az Áhsz. 15. melléklete előírásai szerinti rovatokon és a 

15/2019. PM rendelet szerinti megfelelő kormányzati funkciókon számolták el. 
 

A II. negyedéves időközi mérlegjelentés és a 06. havi időközi költségvetési jelentés 

jogszabályi határidőre történő teljesítése megtörtént. Azonban az adattartalom alátámasztása 

nem volt teljeskörűen megfelelő, melynek oka a fentebb részletezett könyvvezetéssel 

kapcsolatos hibák/hiányosságok, ezért az adatszolgáltatások alátámasztása részben felelt meg 

a jogszabályi előírásoknak.   
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Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az ellenőrzött szervnél a 

2021. II. negyedéves időközi mérlegjelentés és a 2021. 06. havi időközi költségvetési jelentés 

kapcsán vizsgált könyvvezetésben az ellenőrzés során feltárt, javítható hibákat nem 

javították ki. A benyújtott nyilatkozat alapján intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a 

könyvvezetési gyakorlatuk a jövőben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. 

 

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésének tapasztalatai: 

 

Az Óvoda a 12. havi időközi költségvetési jelentését és a Gyorsjelentését a jogszabály által 

előírt határidőre teljesítette. Az adatszolgáltatások 2022. február 07-én kerültek feladott 

állapotba a KGR-K11 rendszerben, melyeket a felülvizsgálatot követően az irányító szerv és 

az Igazgatóság is jóváhagyott. Az adatszolgáltatások főkönyvi kivonattal alátámasztásra 

kerültek, a sorok adatai a főkönyvi kivonat megfelelő számláinak értékeivel megegyeztek. 

 

A Gyorsjelentés és a 12. havi IKJ adatait alátámasztó főkönyvi kivonat, főkönyvi kartonok és 

az azokhoz kapcsolódó könyvviteli és nyilvántartási számlák soraiból végzett mintavételes 

vizsgálat során az alábbiak kerültek megállapításra: 

 a legtöbb esetben a vizsgált gazdasági eseményeket az Áhsz. és a 38/2013. NGM rendelet 

előírásainak figyelembevételével számolták el, azonban az óvodai játékok beszerzésének 

könyvelése nem az Áhsz. 15. mellékletében előírt egységes rovatrend előírása szerinti 

rovatokon és a 38/2013. NGM rendelet 1. melléklet II. fejezet A) pontjában foglalt előírás 

szerint történt. 

 az Óvoda könyveiben elszámolásra került olyan számla, amelyen a vevő neve az 

Önkormányzat, az Óvoda, mint számlafizető szerepel. Sérült az Áhsz. 52. §-a szerinti 

bizonylati elv és a bizonylati fegyelem. 

 egy esetben nem az Áhsz. 15. melléklet előírásai szerinti rovaton került sor az 

elszámolásra, mivel a fénymásoló bérleti díját és a nyomat díját is a K321 rovatra 

könyvelték. 

 a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele többnyire az Áhsz. és az Ávr. előírásainak 

megfelelően történt, azonban a 0021. nyilvántartási ellenszámlán az előzetes 

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére nem került sor a megrendelés alapján a 

költségvetési évre az Áhsz. 53. § (2) bekezdésben és az Ávr. 56. § (1)-(2) bekezdésekben 

foglaltak ellenére (asztalok vásárlása, megrendelés dátuma 2021.12.10.). 

  

Az Óvoda az éves költségvetési beszámolójáról szóló adatszolgáltatását - az Áhsz. 32. § (1) 

bekezdésében foglaltak ellenére - határidőre nem teljesítette, 2022. február 28-án mentett 

állapotban volt a KGR-K11 rendszerben. Az adatszolgáltatás 2022. március 11-én került 

feladott státuszba, melyet az irányító szerv 2022. március 16. napján jóváhagyott. 2022. 

március 21-én az adatszolgáltatást az irányító szerv visszautasította, amely ugyanezen a napon 

feladásra, majd az irányító szerv által jóváhagyásra került. 

 

A 2021. évi éves költségvetési beszámoló mérlegsorait, adatait alátámasztó teljes körű leltár 

az Áhsz. 30/A. § a) pontja által előírt február 25-ei határidőre elkészült. Az Óvoda 

mérlegkészítési kötelezettségének eleget tett. Az elkészült mérleg záró egyenlegeit a főkönyvi 

nyilvántartással, főkönyvi kivonattal egyezően alapbizonylatokkal alátámasztották. A tárgyi 

eszközök mennyiségi leltározására 2021. december 14. - 2021. december 15. között 

került sor. A mérlegben kimutatott összegek megállapítása során az Áhsz. és a Szt. előírásai 

szerint jártak el. 
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Az éves költségvetési beszámoló az Áhsz. 6. § (2) bekezdés szerinti tartalommal készült el. Az 

Áhsz. 6. § (2) bekezdés bb) pontja szerinti eredménykimutatásban szereplő adatokat a 

feltöltött főkönyvi kivonat adatai alátámasztják. Az eredménykimutatásban szereplő 

eredményszemléletű bevételek és költségek, ráfordítások különbségeként meghatározott érték 

megegyezik a mérlegben a saját tőke részeként kimutatott mérleg szerinti eredmény értékével. 

 

Az Áhsz. 6. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti maradványkimutatásban szereplő adatokat a 

feltöltött főkönyvi kivonat adatai alátámasztják. A 2021. évi éves költségvetési beszámoló 

07/A űrlapja alapján az Óvoda 320 209 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal 

rendelkezett, amelynek összege dokumentumokkal alátámasztott. 2021. év végén a kimutatott 

maradvány és a korrigált záró pénzeszközök állománya egyezőséget mutat. 

 

Az Óvodára vonatkozóan – a jelentés készítésekor – a mintavételes ellenőrzés során hibásnak 

minősített illetve javításra nem került tételek összege, amely a pénzügyi számviteli 

nyilvántartásban fennálló hibaként jelenik meg 71 391 Ft, amely a 2021. évi költségvetési év 

mérlegfőösszegének 2%-át (3 868 203 Ft*0,02= 77 364 Ft), azaz a jelentős összegű hiba 

értékét nem haladja meg. 

 
A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály által az Áht. 68/B. §-a 

szerint végrehajtott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés megállapításai alapján a 2021. évi 

költségvetése teljesítését, a 2021. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetet, 

valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményét bemutató éves 

költségvetési beszámoló az Óvoda esetében jelentős összegű hibát nem tartalmaz, az éves 

beszámoló a szerv gazdálkodásáról megbízható és valós képet mutat. 

 

4. A közbenső megállapítások és javaslatok táblázat javaslatai alapján 

végrehajtott/végre nem hajtott intézkedések: 

 

Az Óvoda vonatkozásában a közbenső megállapítások és javaslatok táblázat javaslatai alapján 

  

 megfelelően intézkedtek az utalványrendeleten való kötelezettségvállalás igazolásának 

tárgyában megfogalmazott javaslat alapján, ebből adódóan ezzel kapcsolatban már nem 

fogalmaztunk meg javaslatot a jelentésben. 

 a Számviteli politika, a Leltárkészítési és leltározási szabályzat, az Eszközök és a források 

értékelési szabályzata, a Pénzkezelési szabályzat, valamint a Számlarend, a Bizonylati 

szabályzat, továbbá az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjai által előírt szabályzatok 

felülvizsgálatát elvégezték, az Önköltség-számítási szabályzat elkészült. Azonban a 

szabályzatokban foglaltak továbbra sem felelnek meg teljeskörűen a szervezeti 

sajátosságoknak és a hatályos jogszabályi előírásoknak. A Közbenső megállapítások és 

javaslatok táblázat 1.) Belső kontrollrendszer értékelése részben foglalt további 

javaslatokkal kapcsolatban intézkedés nem történt. Mivel a hibák, hiányosságok kezelése 

nem zárult le ellenőrizhetően, ezért ezen hibákat fennállónak tekintettük és a 

megállapítások között szerepeltettük, a javaslatokat megismételtük az Ellenőrzés 

javaslatai rész 1/1-1/16. pontjaiban. 

 a könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésének tapasztalatai részben 

foglalt javaslatokkal kapcsolatban nem intézkedtek. Ezen hibákat fennállónak tekintettük 

és a megállapítások között szerepeltettük, illetve a javaslatokat a jövőbeni változások 

érdekében megismételtük az Ellenőrzés javaslatai rész 2/1-2/4. pontjaiban. 
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ELLENŐRZÉS JAVASLATAI 
 

Az ellenőrzés javaslatai alapján az ellenőrzött szervnek intézkedési tervet kell készítenie 

felelős személy megnevezésével és határidő meghatározásával. Az intézkedések 

végrehajtásának határideje: 2023. február 28. 
 

1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján javasolt intézkedések:  
 

Az Óvoda vezetője intézkedjen, hogy 

 

1/1. az SZMSZ felülvizsgálata történjen meg, az Ávr. 13. § (1) bekezdés b) pontjában és 

(4a) bekezdésében foglaltaknak tegyenek eleget, valamint a 335/2005. 

Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltak érvényesülése érdekében kerüljön 

kiegészítésre, hogy teljeskörűen tartalmazza az iratkezelés szervezeti rendjét, az 

iratkezelésre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és 

hatásköröket, 

1/2. a Munkamegosztási megállapodásban foglaltak a hatályos jogszabályi előírásoknak 

feleljenek meg, 

1/3. az Áhsz. 50. § (1) és 51. § (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével az Óvoda 

Számviteli politikája és az ennek keretében elkészítendő, a Szt. 14. § (5) bekezdésében 

meghatározott szabályzatok, valamint a Számlarend kerüljenek felülvizsgálatra. A 

szabályzatokban a Szt. 14. § (3), (4) és (8) bekezdései szerinti, az Óvodára jellemző 

szabályok, előírások, módszerek jelenjenek meg a hatályos jogszabályi előírások 

szerint.  

1/4. a Számlarend - a szervezeti sajátosságok figyelembevételével - teljeskörűen feleljen 

meg az Áhsz. 51. § (2) és (3) bekezdésekben, valamint a Szt. 161. § (2) bekezdésben 

foglaltaknak. 

1/5. az Óvoda rendelkezzen az Ávr. 13. § (2) bekezdés d) és h) pontjai által meghatározott 

szabályzatokkal. Az Ávr. 13. § (2) bekezdésben foglalt előírásoknak megfelelően az 

Óvoda vezetője aláírásával igazolja a szabályzatok kiadását/módosítását. Az Ávr. 13. § 

(2) bekezdés e) pontja szerinti szabályzatban határozzák meg a reprezentációs 

kiadások keretösszegét, illetve annak felső határát az Óvoda vonatkozásában is. 

1/6. a jogszabályokban bekövetkezett változások a szabályzatokon kerüljenek átvezetésre 

az Ávr. 13. § (4a) bekezdésében foglaltak alapján.  

1/7. készüljön el a Bkr. 6. § (3) bekezdése szerinti Ellenőrzési nyomvonal az Óvoda 

vonatkozásában. 

1/8. a Bkr. 6. § (4)-(4a) bekezdésekben foglaltak alapján a szervezeti integritást sértő 

események kezelésének eljárásrendje kerüljön felülvizsgálatra és kiegészítésre, 

1/9. az integrált kockázatkezelés eljárásrendje teljeskörűen feleljen meg a Bkr. 2. § m) 

pontjában előírtaknak; a belső kontrollrendszer keretében érvényesüljenek a Bkr. 3. § 

b) pontjának és a 7. § (1)-(2) bekezdéseinek előírásai; az integrált kockázatkezelési 

rendszert dokumentáltan működtessék, a Bkr. 7. § (4) bekezdésében foglaltak betartása 

érdekében jelöljenek ki szervezeti felelőst a rendszer koordinálására. 

1/10. a Bkr. 8. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően minden tevékenységre 

vonatkozóan biztosítsák a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok 

csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, a kontrolltevékenységek megfelelő 

működtetését, a szervezeti sajátosságoknak megfelelően. 

1/11. a kötelezettségvállalás dokumentuma az - Ávr. 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján - 

arra jogosult személy által kerüljön aláírásra, 

1/12.  gondoskodjanak arról, hogy az Áht. 37. § (1) és az Ávr. 55. § (1) bekezdés előírása 

szerint a kötelezettségvállalások dokumentumain a pénzügyi ellenjegyzés 
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megtörténjen, valamint kötelezettségvállalásra minden esetben pénzügyi ellenjegyzést 

követően kerüljön sor. 

1/13.  a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának időpontja a bizonylatokból egyértelműen 

megállapítható legyen, tartsák be az Áhsz. 52. §-ában foglaltakat, a teljesítés 

igazolása, az érvényesítés és az utalványozás során az Áht. 38. § (1) bekezdésében, az 

Ávr. 58. § (1) és (3), az 59. § (2)-(4) bekezdéseiben és a Gazdálkodási szabályzatban 

foglaltak szerint járjanak el. 

1/14. az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyek bizonylatokon 

feltüntetett aláírásai álljanak összhangban az Ávr. 60. § (3) bekezdés szerinti 

nyilvántartásban rögzített aláírás-mintájukkal, a nyilvántartásban különüljön el a 

jogkörgyakorlásra jogosultak teljes, illetve rövidített aláírás-mintája. 

1/15.  az Óvoda rendelkezzen a Ltv. 10. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti egyedi 

Iratkezelési szabályzattal.  

1/16. a Bkr. 10. §-a előírásainak megfelelően a nyomon követési rendszer működtetése 

megvalósuljon. 

 

 

2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos 

intézkedések:  
 

Az Óvoda vezetője intézkedjen, hogy 

 

2/1. a releváns részletező nyilvántartások vezetési kötelezettségét teljesítsék az Áhsz. 14. 

melléklet előírása alapján. Tegyenek eleget az Áhsz. 39. § (3) és a 45. § (3) 

bekezdésekben foglalt előírásoknak. 

2/2. a gazdasági eseményekhez kapcsolódó alapbizonylatok álljanak rendelkezésre az 

Áhsz. 52. §-ában, a Szt. 15. § (3) bekezdésében foglaltak érvényesülése érdekében. 

2/3. a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele az Ávr. 56. § (1)-(2) bekezdéseiben, 

illetve az Áhsz. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történjen. 

2/4. a gazdasági események könyvelése feleljen meg az Áhsz. és a 38/2013. NGM rendelet 

előírásainak. 

  

 

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések: 
 

Az Óvoda vezetője intézkedjen, hogy 

 

3/1.  az Óvoda éves költségvetési beszámolójáról szóló adatszolgáltatása az Áhsz. 32. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerinti határidőre készüljön el. 
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III/3. ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 

KÖNYVTÁR 
 

Ellenőrzött szerv megnevezése: Szajoli Közösségi Ház és Könyvtár 

Törzsszám: 660411 

 

 

1. Belső kontrollrendszer értékelése: 

 

A Könyvtárnál a belső kontrollrendszer a jogszabályi előírások ellenére nem teljeskörűen 

került kialakításra és működtetésre. A feltárt hiányosságok miatt a belső kontrollrendszer 

valamennyi eleme fejlesztést igényel. 

 

Kontrollkörnyezet 

 

A Könyvtár rendelkezik módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal, 

amely tartalmában megfelel az Ávr. 5. § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak. 

 

Az SZMSZ - az Ávr. 13. § (1) bekezdés b) és e) pontjaiban foglaltak ellenére - nem 

tartalmazza az alapító okirat keltét, számát; a költségvetési szerv szervezeti ábráját, továbbá 

jogszabályi hivatkozások szempontjából felülvizsgálatra szorul. Nem tettek eleget az Ávr. 13. 

§ (4a) bekezdésében foglaltaknak. 

 

A Polgármester Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező Könyvtár között létrejött - 

2017. június 01. napjától hatályos - Munkamegosztási megállapodás rendelkezésre állt, 

melyet a Képviselő-testület a 28/2017.(V.29.) számú határozatával hagyott jóvá. A 

Pénzkezelési szabályzatban és a megállapodásban foglaltak nem állnak összhangban a 

Könyvtár külső pénzkezelési, pénzbeszedő helyként való működése vonatkozásában, valamint 

a megállapodás hatálytalan jogszabályi előírást is tartalmaz. 

 

Az ellenőrzéssel érintett időszak első félévében a Könyvtár rendelkezett – a 2019. január 01. 

napjától hatályos - Számviteli politikával és az ennek keretében elkészítendő, a Szt. 14. § 

(5) bekezdésében meghatározott szabályzatokkal (kivéve önköltségszámítás rendje), 

valamint - a 2020. január 01. napjától hatályos – Számlarenddel, melyek elkészítése során 

nem érvényesítették teljeskörűen a Szt. 14. § (3) és (4) bekezdéseiben, valamint az Áhsz. 50. § 

(1) és 51. § (2) bekezdéseiben foglalt előírásokat. A szabályzatok szervezeti sajátosságok és 

hatályos jogszabályi hivatkozások szempontjából felülvizsgálatra szorultak. A Számviteli 

Politikában nem rögzítették azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, 

módszereket, amelyekkel meghatározzák, hogy mit tekintenek a számviteli elszámolás, az 

értékelés szempontjából kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, 

ráfordításnak. A Pénzkezelési szabályzatban a pénztárzárlat elvégzésének gyakorisága nem 

felelt meg az Áhsz. 50. § (6) bekezdésében, a Szt. 14. § (8) bekezdésében, valamint az Áhsz. 

14. melléklet V. pont 1. alpontja előírásainak. 

A Számlarend adattartalmában hiányos volt, mivel nem tartalmazta a Szt. 161/A. § és az 

Áhsz. 16. melléklet szerint a 003., 005. nyilvántartási ellenszámlák COFOG-ok szerinti 

alábontását. Valamint az Egységes számlatükör az alkalmazásra kijelölt számlák számjelét és 

megnevezését nem az egyes szervekre – amelyekre a szabályzat hatálya kiterjedt – 

vonatkozóan rögzítette. Olyan könyvviteli számlák, illetve elszámolások is szerepeltek benne, 

amelyeket a Könyvtár nem alkalmaz, illetve amelyeket a hatályos Áhsz. 16. melléklete, 

valamint a 38/2013. NGM rendelet már nem tartalmaz. 
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2021. október 29. napján új szabályzatok készültek. Azokat a hibákat, tartalmi 

hiányosságokat, amelyeket az ellenőrzés a közbenső megállapítások és javaslatok 

táblázatában megfogalmazott a 2021. november 01. napjától hatályos szabályzatokban 

többnyire kijavították, Önköltség-számítási szabályzat is készült. Azonban szervezeti 

sajátosságok és hatályos jogszabályi előírások szempontjából a szabályzatokban foglaltak 

továbbra is felülvizsgáltra szorulnak.  

 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdésben előírt, a Könyvtár működéséhez kapcsolódó, a szerv 

előirányzatait terhelő, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések 

esetében szabályozási kötelezettségének a Könyvtár vezetője hiányosságok mellett tett eleget. 

Nem érvényesítette az Ávr. 13. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat, mivel az ellenőrzött 

szerv nem rendelkezik az Ávr. 13. § (2) bekezdés d) és h) pontjai által meghatározott 

szabályzatokkal, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdés f) pontjai szerinti szabályzat 

módosításának kiadását aláírásával nem igazolta. 

A Gazdálkodási szabályzat nagyrészt az Áht., az Ávr. és az Áhsz. vonatkozó, hatályos 

előírásainak figyelembevételével készült, azonban – az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjában 

foglalt előírás ellenére – a tervezéssel kapcsolatos feladatokat nem tartalmazta. A 

gazdálkodáshoz kapcsolódó jogkörök gyakorlására (kötelezettségvállalás, pénzügyi 

ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás, érvényesítés) jogosultak 

felhatalmazásáról/kijelöléséről gondoskodtak, készültek írásbeli felhatalmazások/kijelölések a 

helyettesítésre, illetve összeférhetetlenség esetére. A szabályzat tartalmazta az adott 

gazdálkodási jogkör gyakorlására jogosult személyek aláírás-mintáját, azonban az 

érvényesítésre jogosult személyek nyilvántartása nem volt teljes körű, mivel nem szerepelt 

benne a jogszabály alapján jogosult gazdaságvezető neve és aláírás-mintája. Ezáltal nem felelt 

meg teljeskörűen az Ávr. 60. § (3) bekezdésben foglaltaknak. 

A Gazdálkodási szabályzaton és a Vezetékes- és mobiltelefonok használatának 

szabályzatán a jogszabályok módosítását követően a szükséges változásokat - a jogszabály 

hatálybalépését követő harminc napon belül - nem vezették át az Ávr. 13. § (4a) bekezdésben 

előírtak ellenére. Továbbá a Gazdálkodási szabályzatban és a Beszerzések lebonyolításának 

szabályzatában foglalt rendelkezések nem álltak összhangban az Ávr. 53. § (1) bekezdésben 

meghatározott kötelezettségvállalások esetében követendő eljárás vonatkozásában. A 

Reprezentációs kiadások szabályzata nem felel meg teljeskörűen az Ávr. 13. § (2) bekezdés 

e) pontjában előírtaknak, mivel nem rögzítették benne a reprezentációs kiadások keret 

összegét, illetve annak felső határát a Könyvtár vonatkozásában (a hivatkozott költségvetési 

rendelet nem tartalmazza azt). 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjai szerinti szabályzatok felülvizsgálatát elvégezték. A 

2021. november 01. napjától hatályos Gazdálkodási szabályzatban azokat a hibákat, tartalmi 

hiányosságokat, amelyeket az ellenőrzés a közbenső megállapítások és javaslatok 

táblázatában megfogalmazott, kijavították. Azonban továbbra is felülvizsgálatra szorul, mivel 

a jogszabály-módosítások átvezetésére nem került sor teljeskörűen (pl.: Áht. 36. § (1) 

bekezdés, Áht. 37. § (1) bekezdés, Ávr. 45. § (4) bekezdés, Ávr. 59. § (5) bekezdés előírásai). 

A 2022. január 01. napjától hatályos Beszerzési szabályzat tartalmi felülvizsgálatára az Ávr. 

115/F. § (11) bekezdés szerinti utóellenőrzés keretében kerül sor, mivel jelen ellenőrzés a 

2021. költségvetési évre terjed ki. 

 

A Bkr. 6. § (3) bekezdésében meghatározott előírások ellenére a Könyvtárra vonatkozóan nem 

készült ellenőrzési nyomvonal. 

 

A Könyvtár vezetője elkészítette a – 2021. július 01. napjától hatályos - Szervezeti 

integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, azonban a szabályzatban foglaltak 

nem felelnek meg teljeskörűen a Bkr. 6. § (4a) bekezdésben előírt tartalmi követelményeknek. 
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Integrált kockázatkezelési rendszer 

 

Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése nem felelt meg a Bkr. 3. § 

b) pontjában foglaltaknak. A Könyvtárra vonatkozóan – a 2021. július 01. napjától hatályos - 

integrált kockázatkezelés eljárásrendje rendelkezésre állt, a Könyvtár vezetője szabályozási 

kötelezettségének eleget tett. Azonban a szabályzat általános megállapításokat fogalmaz meg, 

a Bkr. 2. § m) pontjában foglaltak ellenére nem tartalmazza a Könyvtár konkrét kockázatainak 

teljes körű azonosítását, az azonosított kockázatok meghatározott kritériumok szerinti 

értékelését, az azonosított kockázatok kezelésére vonatkozó konkrét intézkedési terv 

elkészítését, a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervben foglaltak nyomon 

követését. Az integrált kockázatkezelési rendszer működtetését igazoló dokumentumok nem 

álltak rendelkezésre, a Bkr. 7. § (1)-(2) bekezdéseiben előírt kockázatkezelési rendszer 

működtetése nem valósult meg. A rendszer koordinálására a Könyvtár vezetője nem jelölt ki 

szervezeti felelőst, nem tett eleget a Bkr. 7. § (4) bekezdésében előírtaknak.  

 

Kontrolltevékenységek 

A Bkr. 8. § (2)-(4) bekezdéseiben foglalt előírások ellenére a kontrolltevékenységek 

kialakítása és működtetése részben valósult meg. A feladatköri elkülönítések biztosítottak, 

ezáltal érvényesülnek a Bkr. 8. § (3) bekezdésében előírt rendelkezések. A döntések 

jóváhagyásának ellenjegyzésére (pl.: pénzügyi ellenjegyzés) a legtöbb esetben nem került sor. 

Azonban a Képviselő-testületi döntések előkészítése során előterjesztés és előzetes 

hatásvizsgálat készül. 
 

 

A mintatételek ellenőrzése során tapasztalt, kontrolltevékenységekre vonatkozó 

megállapítások: 

 A kötelezettségvállalás dokumentumát (szerződés) a Polgármester írta alá a Könyvtár 

vezetője helyett az Ávr. 52. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére. A Könyvtár 

vezetője - mint a Könyvtár nevében kötelezettségvállalásra jogosult személy - által aláírt 

kötelezettségvállalások dokumentumai (szerződések) több esetben nem álltak 

rendelkezésre. Sérült az Áhsz. 52.§-a szerinti bizonylati elv és a bizonylati fegyelem. 

 A kötelezettségvállaló jogkörét a kötelezettségvállalás dokumentumán kívül (szerződések, 

megrendelő) a kiadási utalványrendeleten is gyakorolta, illetve több esetben a bevételi 

utalványrendelet is tartalmazta a kötelezettségvállaló aláírását. Az is előfordult, hogy a 

kötelezettségvállalás dokumentuma nem állt rendelkezésre, de az utalványrendelet 

tartalmazta a kötelezettségvállaló aláírását. Nem tartották be az Áht. 37. § (1) 

bekezdésében, 1. § 15. pontjában és a Gazdálkodási szabályzatban foglaltakat. Továbbá az 

Ávr. 53. § (1) bekezdése szerinti kifizetések esetében a kötelezettségvállaló annak ellenére 

aláírt az utalványrendeleten, hogy a Gazdálkodási szabályzat erre vonatkozó rendelkezést 

nem tartalmaz. A 2021. 12. havi mintavételek alapján megállapításra került, hogy a 

kötelezettségvállalás igazolására az utalványrendeleteken már nem kerül sor, ezért e 

tekintetben további intézkedés nem szükséges. 

 A legtöbb esetben pénzügyi ellenjegyzésre nem került sor a kötelezettségvállalás 

dokumentumán, nem tettek eleget az Áht. 37. § (1) és az Ávr. 55. § (1) bekezdés 

előírásaiban foglaltaknak. 

 Több esetben az utalványrendelet nyomtatási dátuma későbbi, mint az érvényesítés, az 

utalványozás és/vagy a pénzügyi teljesítés dátuma. Nem érvényesültek az Áht. 38. § (1) 

bekezdésében foglaltak. 

 Egy pénztári befizetés esetében érvényesítésre és utalványozásra a pénztárbizonylaton 

kívül az utalványrendeleten is sor került, amely nem felel meg az Ávr. 59. § (2) és (4) 

bekezdések előírásainak. 
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 Az utalványrendeleten (utólag) sor került a bankköltség érvényesítésére és 

utalványozására, az Ávr. 59. § (5) bekezdés b) pontjában és a Gazdálkodási szabályzatban 

foglaltak ellenére. 

 A legtöbb esetben az utalványrendeletek a nyomtatás dátumát nem tartalmazták, a 2021. 

12. havi mintavételekhez kapcsolódó utalványrendeleteken dátumbélyegző használatával 

tüntették fel, emiatt a jogkörgyakorlások (érvényesítés, utalványozás) szabályszerűsége 

nem biztosított. Nem érvényesülnek az Áhsz. 52. §-ában (bizonylati elv és a bizonylati 

fegyelem) foglaltak. 

 Az esetek többségében az érvényesítő "rövidített" névvel (szignóval) írt alá az 

utalványrendeleteken, de a 2019. január 01. napjától hatályos aláírás-minta nyilvántartás a 

"rövidített" nevét (szignóját) nem tartalmazta, ezért az aláírása nem volt beazonosítható, 

az Ávr. 60. § (3) bekezdésében foglaltak nem érvényesültek. 2021. november 01. napján 

az aláírás-minta nyilvántartás kiegészítésre került a gazdálkodási jogkörök gyakorlására 

jogosult személyek rövidített aláírás-mintáival is, azonban a Polgármester esetében a 

nyilvántartás csak a teljes aláírás mintáját tartalmazza, ennek ellenére a Könyvtár 

vezetőjének 2021.11.23. napján számfejtett hóközi intézményi kifizetésének 

utalványozását szignóval igazolta.  

 

Információs és kommunikációs rendszer 

 

Az Info tv. 1. mellékletében előírt tájékoztatási kötelezettségének a Könyvtár nem 

teljeskörűen tett eleget, az Info tv.  33. § (1), (3), 35. § (1) és 37. § (1) bekezdéseiben foglalt 

előírásokat nem tartották be. 

A Könyvtár Iratkezelési szabályzattal rendelkezik, amely - a Ltv. 10. § (1) bekezdés a) 

pontjában foglaltak ellenére - az illetékes közlevéltár egyetértését nem tartalmazza. 

 

Nyomonkövetési rendszer (monitoring) 

 

Az ellenőrzés rendelkezésére álló - 2021. január 01. – 2021. december 31. időszakra 

vonatkozó - megbízási szerződés alapján a Jegyző gondoskodott az operatív tevékenységektől 

független belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a Könyvtár 

vonatkozásában, mivel ezen feladatok ellátását külső szolgáltató közreműködésével 

biztosítja. Azonban a Bkr. 10. §-ában előírtak érvényesítésére nem került sor teljeskörűen, 

mivel az operatív tevékenységek keretében megvalósuló eseti és folyamatos nyomonkövetés 

dokumentáltan nem valósult meg. 

 

A Könyvtár rendelkezik a belső ellenőrzési vezető által kidolgozott és a Jegyző által 

jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyvvel, melyben foglaltakkal való egyetértését a 

Könyvtár vezetője aláírásával igazolta.  

 

A Képviselő-testület a 110/2019.(XII.12.) számú határozatával elfogadta az Önkormányzat 

kockázat-elemzésen alapuló 2020. évi belső ellenőrzési tervét, amely alapján 2020. évben a 

Könyvtár vonatkozásában nem került sor ellenőrzés lefolytatására. Az Önkormányzat 2020. 

évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentését az 50/2021.(V.13.) számú, a 2021. évi belső 

ellenőrzési tervét a 20/2020.(XII.14.) számú határozatával fogadta el a Képviselő-testület 

hatáskörében eljáró Polgármester. 

 

A Könyvtár vezetője kiállította a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatot a belső 

kontrollrendszer minőségének értékeléséről 2020. év vonatkozásában. 

 

 



 

 

43 

 

2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésének tapasztalatai: 

 

A Képviselő-testület hatáskörében eljáró Polgármester a 4/2021. (II.15.) számú rendeletével 

fogadta el az Önkormányzat 2021. évi költségvetését, amely az Áht. 23. § (2) bekezdés b) 

pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a Könyvtár költségvetési bevételi és 

költségvetési kiadási előirányzatait. A rendeletben foglaltak alátámasztották az ellenőrzött 

szerv KGR-K11 rendszerben rögzített elemi költségvetését. A jelentés készítésének 

időpontjáig az eredeti előirányzatokat három alkalommal módosították a 10/2021.(VII.21.), 

a 12/2021. (IX.16.), valamint a 16/2021. (XI.30.) számú rendeletekkel. Az Áht. 34. § (4) 

bekezdésében foglaltaknak eleget tettek. 

 

Az Áhsz. 14. melléklete szerinti részletező nyilvántartások vezetése a Könyvtár esetében az 

ASP szakrendszereiben előállítható részletező nyilvántartások alkalmazásával valósul meg. 

Az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott előirányzat nyilvántartást az ASP gazdálkodási 

szakrendszerben és saját készítésű excel kimutatásban vezetik, amely nem tartalmazza az 

Áhsz. 14. melléklet I.2.b) pontban előírt előirányzat módosítást elrendelő dokumentum 

azonosításához szükséges adatokat. A részletező nyilvántartások vezetése részben felel 

meg a jogszabályi előírásoknak, ezért az Áhsz. 39. § (3) bekezdésében és az Áhsz. 45. § (3) 

bekezdésében foglaltak részben érvényesülnek. 

 

Az Áhsz. 17. melléklet szerinti kötelező egyezőségek a vizsgálat adatszolgáltatások 

tekintetében fennálltak. 

 

Az Áhsz. 53. § szerinti zárlati feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően elvégezték. 

 

A 2021. évi főkönyvi kivonat szerinti nyitó tételek a 2020. évi december havi főkönyvi 

kivonat és a 2020. évi éves költségvetési beszámoló zárótételeivel egyező összegűek. A 2020. 

évi éves költségvetési beszámoló mérlegtételeinek alátámasztásához rendelkezésre állt az 

Áhsz. 22. § (1) bekezdés előírása szerinti leltár. 

 

A mintatételek ellenőrzése alapján tett ellenőrzési megállapítások az alábbiak: 

 

 Az Áhsz. 53. § (2) bekezdésében és az Ávr. 56. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások 

ellenére a határozatlan idejű szerződések alapján nem minden esetben (vezetékes telefon- 

és internet szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződés) került sor a kötelezettségvállalás 

költségvetési évben esedékes (0021) és költségvetési évet követően esedékes (0023) 

részének nyilvántartásba vételére n+3 évre. A számla alapján csak végleges 

kötelezettségvállalást könyveltek (0022). Továbbá a megrendelők (könyvtári könyvek 

beszerzése) – mint a kötelezettségvállalások alapdokumentumai – rendelkezésre állása 

ellenére nem került sor a kötelezettségvállalás 0021. nyilvántartási ellenszámlán történő 

nyilvántartásba vételére. 

 Az alábbi esetekben sérült az Áhsz. 52. §-a szerinti bizonylati elv és bizonylati fegyelem 

és a valódiság elve (Szt. 15.§ (3) bekezdés): 

- előirányzat módosítást elrendelő dokumentum nem állt rendelkezésre, 

- voltak olyan számlák, amelyek nem a Könyvtár nevére szóltak (abból adódóan, 

hogy a szerződést az Önkormányzat kötötte). Azonban a számlák a Könyvtár 

könyveiben kerültek elszámolásra. 

 A vizsgált gazdasági eseményeket nem minden esetben – nyomatdíj, könyvtári könyvek 

beszerzése, tárgyi eszköz beszerzés - az Áhsz. 15. mellékletében előírt egységes rovatrend 

előírása szerinti rovatokon könyvelték. 
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 Néhány esetben a számlák év végi kezelése nem az Ávr. 46. § (1)-(2) bekezdéseiben 

foglaltaknak és a Pénzügyminisztérium „Tájékoztató a 2020. évi éves költségvetési 

beszámoló összeállításával kapcsolatos egyes kérdésekről” megnevezésű tájékoztatója 

előírásainak figyelembevételével történt. 

 a gazdasági eseményeket nem minden esetben a 38/2013. NGM rendelet előírásai szerint 

könyvelték (személyi juttatások, könyvtári könyvek, illetve tárgyi eszköz beszerzése). 

 A vizsgált gazdasági eseményeket a 15/2019. PM rendelet szerinti kormányzati 

funkciókon számolták el, azonban olyan kormányzati funkciót is alkalmaztak a 

könyvelésben (042120 Mezőgazdasági támogatások), amelyet a Könyvtár nem használhat. 
 

A II. negyedéves időközi mérlegjelentés és a 06. havi időközi költségvetési jelentés 

jogszabályi határidőre történő teljesítése megtörtént. Azonban az adattartalom alátámasztása 

nem volt teljeskörűen megfelelő, melynek oka a fentebb részletezett könyvvezetéssel 

kapcsolatos hibák/hiányosságok, ezért az adatszolgáltatások alátámasztása részben felelt meg 

a jogszabályi előírásoknak.   
 

Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az ellenőrzött szervnél a 

2021. II. negyedéves időközi mérlegjelentés és a 2021. 06. havi időközi költségvetési jelentés 

kapcsán vizsgált könyvvezetésben az ellenőrzés során feltárt, javítható hibákat nem 

javították ki. A benyújtott nyilatkozat alapján intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a 

könyvvezetési gyakorlatuk a jövőben megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. 

 

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésének tapasztalatai: 

 

A Könyvtár a 12. havi időközi költségvetési jelentését és a Gyorsjelentését a jogszabály 

által előírt határidőre teljesítette. Az adatszolgáltatások 2022. február 07-én kerültek feladott 

állapotba a KGR-K11 rendszerben, melyeket a felülvizsgálatot követően az irányító szerv és 

az Igazgatóság is jóváhagyott. Az adatszolgáltatások főkönyvi kivonattal alátámasztásra 

kerültek, a sorok adatai a főkönyvi kivonat megfelelő számláinak értékeivel megegyeztek. 

 

A Gyorsjelentés és a 12. havi IKJ adatait alátámasztó főkönyvi kivonat, főkönyvi kartonok és 

az azokhoz kapcsolódó könyvviteli-és nyilvántartási számlák soraiból végzett mintavételes 

vizsgálat során az alábbiak kerültek megállapításra: 

 A vizsgált gazdasági eseményeket az Áhsz. és a 38/2013. NGM rendelet előírásainak 

figyelembevételével számolták el, alapbizonylatokkal alátámasztották, azonban egy 

esetben a kötelezettségvállalást igazoló dokumentum nem állt rendelkezésre, illetve a 

Könyvtár könyveiben továbbra is elszámolásra kerül olyan számla, amelyen a vevő az 

Önkormányzat, a Könyvtár, mint számlafizető szerepel. Sérült az Áhsz. 52. §-a szerinti 

bizonylati elv és bizonylati fegyelem. 

 egy esetben nem az Áhsz. 15. melléklet előírásai szerinti rovaton került sor a gazdasági 

esemény elszámolására, mivel a fénymásoló bérleti díját és a nyomat díját is a K321 

rovatra könyvelték. 

 

A Könyvtár az éves költségvetési beszámolójáról szóló adatszolgáltatását - az Áhsz. 32. § 

(1) bekezdésében foglaltak ellenére - határidőre nem teljesítette, 2022. február 28-án 

mentett állapotban volt a KGR-K11 rendszerben. Az adatszolgáltatás 2022. március 11-én 

került feladott státuszba, melyet az irányító szerv 2022. március 16. napján jóváhagyott. 2022. 

március 21-én az adatszolgáltatást az irányító szerv visszautasította, amely ugyanezen a napon 

feladásra, majd az irányító szerv által jóváhagyásra került. 
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A 2021. évi éves költségvetési beszámoló mérlegsorait, adatait alátámasztó teljes körű leltár 

az Áhsz. 30/A. § a) pontja által előírt február 25-ei határidőre nem készült el, mivel az 

ellenőrzés rendelkezésére álló főkönyvi kivonat nyomtatásának dátuma és IV. negyedév 

(Éves elszámolás) adatszolgáltatás fedlapján az aláírás dátuma 2022. március 02. napja. 

A éves beszámoló elkészítéséig a teljes körű leltár rendelkezésre állt és a mérlegben 

kimutatott adatokat alátámasztotta. A tárgyi eszközök mennyiségi leltározására 2021. 

december 16. - 2021. december 17. között került sor. 

 

Az éves költségvetési beszámoló az Áhsz. 6. § (2) bekezdés szerinti tartalommal készült el. Az 

Áhsz. 6. § (2) bekezdés bb) pontja szerinti eredménykimutatásban szereplő adatokat a 

feltöltött főkönyvi kivonat adatai alátámasztják. Az eredménykimutatásban szereplő 

eredményszemléletű bevételek és költségek, ráfordítások különbségeként meghatározott érték 

megegyezik a mérlegben a saját tőke részeként kimutatott mérleg szerinti eredmény értékével. 

 

Az Áhsz. 6. § (2) bekezdés ab) pontja szerinti maradványkimutatásban szereplő adatokat a 

feltöltött főkönyvi kivonat adatai alátámasztják. A 2021. évi éves költségvetési beszámoló 

07/A űrlapja alapján a Könyvtár 43 500 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal 

rendelkezett, amelynek összege alapbizonylattal alátámasztott. 2021. év végén a kimutatott 

maradvány és a korrigált záró pénzeszközök állománya egyezőséget mutat. 

 

A Könyvtárra vonatkozóan – a jelentés készítésekor – a mintavételes ellenőrzés során 

hibásnak minősített, illetve javításra nem került tételek összege, amely a pénzügyi számviteli 

nyilvántartásban fennálló hibaként jelenik meg 120 229 Ft, amely a 2021. évi költségvetési év 

mérlegfőösszegének 2%-át (1 718 955 Ft*0,02= 34 379 Ft), azaz a jelentős összegű hiba 

értékét meghaladja. 

 
A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály által az Áht. 68/B. §-a 

szerint végrehajtott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés megállapításai alapján a 2021. évi 

költségvetése teljesítését, a 2021. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetet, 

valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményét bemutató éves 

költségvetési beszámoló a Könyvtár esetében jelentős összegű hibát tartalmaz, az éves 

beszámoló a szerv gazdálkodásáról nem mutat megbízható és valós képet. 

 

4. A közbenső megállapítások és javaslatok táblázat javaslatai alapján 

végrehajtott/végre nem hajtott intézkedések: 

 

A Könyvtár vonatkozásában a közbenső megállapítások és javaslatok táblázat javaslatai 

alapján  

 megfelelően intézkedtek az utalványrendeleten való kötelezettségvállalás igazolásának 

tárgyában megfogalmazott javaslat alapján, ebből adódóan ezzel kapcsolatban már nem 

fogalmaztunk meg javaslatot a jelentésben. 

 a Számviteli politika, a Leltárkészítési és leltározási szabályzat, az Eszközök és a források 

értékelési szabályzata, a Pénzkezelési szabályzat, valamint a Számlarend, a Bizonylati 

szabályzat, továbbá az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjai által előírt szabályzatok 

felülvizsgálatát elvégezték, az Önköltség-számítási szabályzat elkészült. Azonban a 

szabályzatokban foglaltak továbbra sem felelnek meg teljeskörűen a szervezeti 

sajátosságoknak és a hatályos jogszabályi előírásoknak. A Közbenső megállapítások és 

javaslatok táblázat 1.) Belső kontrollrendszer értékelése részben foglalt további 

javaslatokkal kapcsolatban intézkedés nem történt. Mivel a hibák, hiányosságok kezelése 

nem zárult le ellenőrizhetően, ezért ezen hibákat fennállónak tekintettük és a 
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megállapítások között szerepeltettük, a javaslatokat megismételtük az Ellenőrzés 

javaslatai rész 1/1-1/17. pontjaiban. 

 a könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésének tapasztalatai részben 

foglalt javaslatokkal kapcsolatban nem intézkedtek. Ezen hibákat fennállónak tekintettük 

és a megállapítások között szerepeltettük, illetve a javaslatokat a jövőbeni változások 

érdekében megismételtük az Ellenőrzés javaslatai rész 2/1-2/7. pontjaiban. 

 

ELLENŐRZÉS JAVASLATAI 
 

Az ellenőrzés javaslatai alapján az ellenőrzött szervnek intézkedési tervet kell készítenie 

felelős személy megnevezésével és határidő meghatározásával. Az intézkedések 

végrehajtásának határideje: 2023. február 28. 
 

1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján javasolt intézkedések:  
 

A Könyvtár vezetője intézkedjen, hogy 

 

1/1. az SZMSZ felülvizsgálata történjen meg, az Ávr. 13. § (1) bekezdés b) és e) 

pontjaiban és (4a) bekezdésében foglaltaknak tegyenek eleget, 

1/2. a Munkamegosztási megállapodásban és a Pénzkezelési szabályzatban foglaltak 

összhangja biztosított legyen, a hatályos jogszabályi előírásoknak feleljen meg, 

1/3. az Áhsz. 50. § (1) és 51. § (2) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével a Könyvtár 

Számviteli politikája és az ennek keretében elkészítendő, a Szt. 14. § (5) bekezdésében 

meghatározott szabályzatok, valamint a Számlarend kerüljenek felülvizsgálatra. A 

szabályzatokban a Szt. 14. § (3), (4) és (8) bekezdései szerinti, a Könyvtárra jellemző 

szabályok, előírások, módszerek jelenjenek meg a hatályos jogszabályi előírások 

szerint.  

1/4. a Számlarend - a szervezeti sajátosságok figyelembevételével - teljeskörűen feleljen 

meg az Áhsz. 51. § (2) és (3) bekezdésekben, valamint a Szt. 161. § (2) bekezdésben 

foglaltaknak. 

1/5. a Könyvtár rendelkezzen az Ávr. 13. § (2) bekezdés d) és h) pontjai által meghatározott 

szabályzatokkal. Az Ávr. 13. § (2) bekezdésben foglalt előírásoknak megfelelően a 

Könyvtár vezetője aláírásával igazolja a szabályzatok kiadását/módosítását. Az Ávr. 

13. § (2) bekezdés e) pontja szerinti szabályzatban határozzák meg a reprezentációs 

kiadások keret összegét, illetve annak felső határát a Könyvtár vonatkozásában is. 

1/6. a jogszabályokban bekövetkezett változások a szabályzatokon kerüljenek átvezetésre 

az Ávr. 13. § (4a) bekezdésében foglaltak alapján.  

1/7. készüljön el a Bkr. 6. § (3) bekezdése szerinti Ellenőrzési nyomvonal a Könyvtár 

vonatkozásában. 

1/8. a Bkr. 6. § (4)-(4a) bekezdésekben foglaltak alapján a szervezeti integritást sértő 

események kezelésének eljárásrendje kerüljön felülvizsgálatra és kiegészítésre, 

1/9. az integrált kockázatkezelés eljárásrendje teljeskörűen feleljen meg a Bkr. 2. § m) 

pontjában előírtaknak; a belső kontrollrendszer keretében érvényesüljenek a Bkr. 3. § 

b) pontjának és a 7. § (1)-(2) bekezdéseinek előírásai; az integrált kockázatkezelési 

rendszert dokumentáltan működtessék, a Bkr. 7. § (4) bekezdésében foglaltak betartása 

érdekében jelöljenek ki szervezeti felelőst a rendszer koordinálására. 

1/10. a Bkr. 8. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően minden tevékenységre 

vonatkozóan biztosítsák a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok 

csökkentésére irányuló kontrollok kiépítését, a kontrolltevékenységek megfelelő 

működtetését, a szervezeti sajátosságoknak megfelelően. 
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1/11. a kötelezettségvállalás dokumentuma az - Ávr. 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján - 

arra jogosult személy által kerüljön aláírásra, 

1/12.  gondoskodjanak arról, hogy az Áht. 37. § (1) és az Ávr. 55. § (1) bekezdés előírása 

szerint a kötelezettségvállalások dokumentumain a pénzügyi ellenjegyzés 

megtörténjen, valamint kötelezettségvállalásra minden esetben pénzügyi ellenjegyzést 

követően kerüljön sor. 

1/13.  a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának időpontja a bizonylatokból egyértelműen 

megállapítható legyen, tartsák be az Áhsz. 52. §-ában foglaltakat, az érvényesítés és az 

utalványozás során az Áht. 38. § (1) bekezdésében, az Ávr. 58. § (3), az 59. § (2)-(4) 

bekezdéseiben és a Gazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint járjanak el. 

1/14. az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyek bizonylatokon 

feltüntetett aláírásai álljanak összhangban az Ávr. 60. § (3) bekezdés szerinti 

nyilvántartásban rögzített aláírás-mintájukkal, amennyiben szükséges a 

nyilvántartásban kerüljenek feltüntetésre a jogkörgyakorlók rövidített aláírásai is. 

1/15. tegyenek eleget a Könyvtár vonatkozásában az Info tv. 1. mellékletében meghatározott 

adatok közzétételének az Info tv. 33. § (1), (3), 35. § (1) és 37. § (1) bekezdéseiben 

foglaltak érvényesülése érdekében. 

1/16.  az Iratkezelési szabályzat feleljen meg a Ltv. 10. § (1) bekezdésben előírtaknak.  

1/17. a Bkr. 10. §-a előírásainak megfelelően a nyomon követési rendszer működtetése 

megvalósuljon. 

 

2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos 

intézkedések:  
 

A Könyvtár vezetője intézkedjen, hogy 

 

2/1. a releváns részletező nyilvántartások vezetési kötelezettségét teljesítsék az Áhsz. 14. 

melléklet előírása alapján. Tegyenek eleget az Áhsz. 39. § (3) és a 45. § (3) 

bekezdésekben foglalt előírásoknak. 

2/2. a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele az Ávr. 56. § (1)-(2) bekezdéseiben, 

illetve az Áhsz. 53. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történjen. 

2/3. a gazdasági eseményekhez kapcsolódó alapbizonylatok álljanak rendelkezésre az 

Áhsz. 52. §-ában, a Szt. 15. § (3) bekezdésében foglaltak érvényesülése érdekében. 

2/4. a gazdasági események elszámolására minden esetben az Áhsz. 15. mellékletében 

foglaltak figyelembevételével a megfelelő rovaton kerüljön sor. 

2/5. a számlák év végi kezelése során a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele 

esetén vegyék figyelembe az Ávr. 46. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakat. 

2/6. a gazdasági események könyvelése feleljen meg a 38/2013. NGM rendelet 

előírásainak. 

2/7. A könyvvezetés során alkalmazott COFOG-ok felülvizsgálatára kerüljön sor. 

  

 

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések: 
 

A Könyvtár vezetője intézkedjen, hogy 

 

3/1.  az Áhsz. 30/A. § a) pont szerinti mérlegkészítési kötelezettségnek határidőre tegyenek 

eleget, 

3/2.  a Könyvtár éves költségvetési beszámolójáról szóló adatszolgáltatása az Áhsz. 32. § 

(1) bekezdésében foglaltak szerinti határidőre készüljön el. 
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IV. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

 

Budapest, <időbélyegző szerint> 

 

 

Bugár Csaba a Magyar Államkincstár elnökének nevében és megbízásából: 

 

 

 

 

Harsányiné Bukodi Ildikó  

főosztályvezető 

 

 

 

Mellékletek: 12 db  

 

1. számú mellékletek  Mintavételek értékelése táblák 

  

1/1/a. számú melléklet: Mintavételek értékelése tábla véletlen minta - 732747 

1/1/b. számú melléklet: Mintavételek értékelése tábla kiválasztott minta - 732747 

1/1/c. számú melléklet: Mintavételekhez kapcsolódó könyvelési tételek értékelése - 732747 

1/2/a. számú melléklet: Mintavételek értékelése tábla véletlen minta - 409326 

1/2/b. számú melléklet: Mintavételek értékelése tábla kiválasztott minta - 409326 

1/2/c. számú melléklet: Mintavételekhez kapcsolódó könyvelési tételek értékelése - 409326 

1/3/a. számú melléklet: Mintavételek értékelése tábla véletlen minta - 660400 

1/3/b. számú melléklet: Mintavételek értékelése tábla kiválasztott minta - 660400 

1/3/c. számú melléklet: Mintavételekhez kapcsolódó könyvelési tételek értékelése - 660400 

1/4/a. számú melléklet: Mintavételek értékelése tábla véletlen minta - 660411 

1/4/b. számú melléklet: Mintavételek értékelése tábla kiválasztott minta - 660411 

1/4/c. számú melléklet: Mintavételekhez kapcsolódó könyvelési tételek értékelése - 660411 

 

 

Készült: 1 példányban 

Kapja:  Címzett elektronikusan hivatali kapun kiküldve - Irattár 
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ZÁRADÉK 
 

 

Az ellenőrzésről készült jelentésben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy 

köteles vagyok a kincstári ellenőrzés javaslatai alapján a végrehajtásért felelős személyeket 

kijelölni, a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a 

megadott határidőre végrehajtani, továbbá arról a Magyar Államkincstárt írásban tájékoztatni. 

 

Az intézkedési tervet az ellenőrzési jelentés átvételétől számított 30 napon belül elektronikus 

aláírással és időbélyegzővel ellátva a jogszabályi határidőn belül megküldöm a Magyar 

Államkincstár hivatali kapujára, valamint feltöltöm a Kincstári Ellenőrzések Portál felületre. 

 
  

Szajol, <időbélyegző szerint>  

 

 

 

 …………………………….. ………………………….. 

 Dr. Bartók László Szöllősi József   

 jegyző polgármester 
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MELLÉKLETEK 
 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Harsányiné Bukodi Ildikó


Egyedi azonosítója: harsanb


Beosztása: főosztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főo.


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár


A hitelesítés időpontja: 2022-04-22T11:42:32


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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