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Tisztelt Képviselő Testület! 

 
A belső ellenőrzéssel megbízott minden év április 30-ig a Tisztelt Képviselő testület elé kell 

hogy terjessze az éves összefoglaló jelentését, melyet előterjesztésemhez csatolom, valamint 

az intézkedési tervet, és a részletező jegyzőkönyveket. 

 
 

 
ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

2011. évi BELSŐ ELLENŐRI 
ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS  

 
I.  A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 

 
2011. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat 
végrehajtotta. 
 
Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen 
szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés. 
 

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 
 

1.1. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése 
 
Az éves ellenőrzési terv elkészítéséhez a kockázatelemzés megfelelőnek bizonyult. 
A belső ellenőrzés a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte 
tevékenységét. 
 

1.2. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése 
 
A tárgyévben elvégzett ellenőrzések összesítése: 
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a.) pénzügyi ellenőrzések 

− az önkormányzat 2011. évi hitelerő képességének vizsgálata 
− a Polgármesteri Hivatalban a beruházások, karbantartások ellenőrzése 
− a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2010. évi költségvetési beszámoló 

megfelelőségének vizsgálata 
 

b.) szabályszerűségi ellenőrzések 
− a Polgármesteri Hivatalnál a katasztrófa elhárítási terv jogszabályoknak való 

megfelelésének ellenőrzése 
− a Polgármesteri Hivatalban az ötmillió forint összeg feletti szerződések 

nyilvántartásának ellenőrzése 
− az iparűzési adóbevallások ellenőrzése 

 
1.2.1 Elmaradt ellenőrzések 

 
Az éves ellenőrzési tervből nem maradt el ellenőrzés. 
 

1.2.2. Soron kívüli ellenőrzések 
 
Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor. 
 

1.2.3. Terven felüli ellenőrzések 
 
Terven felüli ellenőrzésként került sor a SZIGÜ Zrt. 2010. évi iparűzési adó 
bevallásának ellenőrzésére. 
 

2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása 
 

2.1. A belső ellenőrzési egység(ek) létszámhelyzete 
 
A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. 
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulással, illetve az önkormányzattal 
szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó 
Kft. látja el a belső ellenőri feladatokat. Az ellenőri létszám a tárgyévben biztosított 
volt. 
 

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

 
Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető. 
 

2.3. A belső ellenőrök képzettségi szintje és gyakorlata 
 
A belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 24. 
§ követelményeinek. 
A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4) 
bekezdésében meghatározott engedéllyel. 
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A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 370/2011. (XII.31.) Korm.rend. 24. § -
ban meghatározott feltételeknek. 
 

2.4. A belső ellenőrök képzései 
 
A belső ellenőrzést ellátó külső szakértő cég által biztosított belső ellenőrök képzései 
önerőből biztosítottak. 
A belső ellenőrök részt vettek a részükre jogszabály által előírt kötelező szakmai 
továbbképzéseken. 
 

2.5. A belső ellenőrzési egység funkcionális függetlensége biztosított-e, sérült-e 
 
A funkcionális függetlenség az ellenőrzések során megvalósult. 
 

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

 
Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés 
megfelelő. 
 

2.7. Összeférhetetlenségi esetek 
 
Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem történt. 
 

2.8. Az ellenőrzési jelentések általános minősége 
 
Az ellenőrzés tárgyát, megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2011. 
évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a régi Ber. 27. §-ban előírtaknak. 
Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek 
elfogadták. A vizsgált szerv/ek vezetője/i, illetve a javaslattal érintettek részéről tett 
esetleges észrevételek megválaszolásra kerültek, vitatott kérdés nem maradt. 
 

2.9. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 
 
A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzésekhez 
szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, internet-hozzáférés, jogtár) 
biztosítottak voltak. 
 

2.10. Az ellenőrzések nyilvántartása 
 
A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a megfelelő nyilvántartás vezetéséről az 
elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési 
dokumentumok megőrzéséről. 
 

3. A tanácsadó tevékenység bemutatása 
 
Az ellenőrzés tanácsadó tevékenysége megvalósult. A vezetés az intézményi 
működtetés, kontrollrendszer kialakítás, valamint a szabályozottság témakörben 
igényelte a belső ellenőrzés tanácsadó segítségét. 
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4. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 
 

Az alábbi táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos kiemelt jelentőségű 
megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű 
megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák. 
 

Vizsgált szerv Rangsor Megállapítás Következtetés Javaslat 

Polgármesteri 
Hivatal 

Kiemelt 
jelentőségű 

A támogatási forrásokból 
finanszírozott beruházások 

pénzügyi rendezése, a kifizetések 
könyvelése nem megoldott. 

Jogszabályellenes 
működés miatt 
megnövekedett 

kockázat 

A támogatási forrásból 
finanszírozott beruházások 

pénzügyi teljesítésének soron 
kívüli rendezése, a mérleg 
valódiság elvének érvényre 

juttatása érdekében. 

Polgármesteri 
Hivatal 

Kiemelt 
jelentőségű 

Előirányzat módosításokra nem 
minden esetben került sor, ezért 

jelentős eltérések vannak az 
előirányzat és a teljesítés között. 

Vonatkozó 
jogszabályok be nem 

tartása 

A költségvetésben 
bekövetkező változásokat az 
előirányzat módosításokkal 

folyamatosan kövessék. 

 
Vizsgált szerv Rangsor Megállapítás Következtetés Javaslat 

Polgármesteri 
Hivatal 

Kiemelt 
jelentőségű 

A beruházások aktiválására 
vonatkozóan megállapítottuk, hogy 
üzembe helyezési okmányt, illetve 
állományba vételi bizonylatot nem 

tudtak bemutatni. Helyette 
„Üzembe helyezési jegyzőkönyv” 
készült, ezt azonban nem adták át a 

könyvelésnek. 

Helytelen gyakorlat 
miatt valótlan adatok 

lehetnek a 
könyvelésben 

Üzembe-helyezési okmány 
alkalmazása. 

Polgármesteri 
Hivatal 

Kiemelt 
jelentőségű 

Az átmeneti gazdálkodásról a 
polgármesternek a testület előtt el 

kell számolnia. 2010. évben a 
polgármester a január 1.-je és a 
költségvetés elfogadása közötti 
időszak gazdálkodásáról nem 

számolt el. 

Jogszabályellenes 
gyakorlat 

A január 1-e és a költségvetés 
elfogadása közötti időszak 

gazdálkodásáról a 
polgármester a Képviselő-
testület felé az előző évi 

zárszámadással egyidejűleg 
számoljon el 

Polgármesteri 
Hivatal 

Kiemelt 
jelentőségű 

Az értékvesztés elszámolásánál az 
ONKADÓ program által számolt 

értékvesztést vették figyelembe. Az 
értékelés alkalmazott gyakorlata és 
az értékelési szabályzatban előírt 
értékvesztés meghatározás eltér 

egymástól. 

A gyakorlat eltér a 
szabályzatokban 

foglaltaktól. 

Az értékvesztés 
elszámolásánál az eszközök 

és források értékelési 
szabályzat előírása és a 
gyakorlat összhangjának 

megteremtése. 

Polgármesteri 
Hivatal 

Kiemelt 
jelentőségű 

A SZIGÜ Zrt. iparűzési 
adóbevallásának tartalmi 

ellenőrzése során kismértékű 
adóhiányt állapított meg az 

ellenőrzés. Az ellenőrzés során 
írásban kért dokumentumokat a 

vállalkozás a megjelölt határidőre 
csak részben teljesítette, 
ugyanakkor a hiányzó 

dokumentumokat megjelölt 
határidőre nem küldte meg. Ezzel 

akadályozta az ellenőrzést. 

Gyenge az adózási 
fegyelem 

Az ellenőrzés által 
megállapított adóhiány, 
valamint az ellenőrzés 

akadályoztatásának esetére az 
Art. 170-172. §-ai 

tartalmaznak előírásokat. Az 
önkormányzati adóhatóság 

mérlegelési jogkörébe tartozik 
az adóbírság, illetve a 

mulasztási bírság 
kiszabásának lehetősége 

 
 

5. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
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kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása 
 
Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 
okot adó cselekményt nem tárt fel. 
 
 

II.  A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok 
alapján 

 
1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 

hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett 
fontosabb javaslatok 

 
A gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében fontos a 
kötelezően előírt szabályzatok folyamatos aktualizálása; a szabályzatokban foglaltak 
maradéktalan végrehajtása. 
 

2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 
 

2.1. Kontrollkörnyezet 
 
A kontrollkörnyezet kialakítása megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a felelősségi 
viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. 
 

2.2. Kockázatkezelési rendszer 
 
Kockázatkezelési szabályzattal rendelkeznek, megfelelő kockázatkezelési rendszert 
működtetnek. 
 

2.3. Kontrolltevékenységek 
 
A FEUVE rendszert a legfontosabb területeken kialakították, működtetik, további 
finomítások szükségesek. 
 

2.4. Információs és kommunikációs rendszer 
 
A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a 
megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, 
személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított. 
 

2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring) 
 
A folyamatos monitoring tevékenység beépült a szervezet mindennapi működési 
tevékenységébe. A vezető rendszeres felügyelet ellátó, ellenőrző tevékenysége 
biztosított. 
 

3. A belső ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
Belső ellenőrzéssel együttműködés biztosítása a hatékonyság növelése érdekében. 
Tanácsadói tevékenység fokozása, ellenőrzési lefedettség növelése. 
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III.  Az intézkedési tervek megvalósítása 
 

1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás a Bkr. 50. §-ban 
meghatározott nyilvántartási rendszer alapján, figyelembe véve a 46. §-ban 
meghatározott, az ellenőrzött szerv, szervezeti egység vezetője által megküldött 
beszámolót 

 
A belső ellenőrzési vezető részére az intézkedési tervek nem kerültek megküldésre, 
azokat véleményezni nem tudta (Bkr. 45. §, régi Ber. 29. §). 
 
Az intézkedési tervek végrehajtásáról készített beszámoló megküldése nem történt 
meg az ellenőrzés részére (Bkr. 46. §, régi Ber. 29/A. § (4) bekezdés). 
 
A megállapítások hasznosulását egyéb visszajelzések alapján jónak ítéli az ellenőrzés. 
 
 

Dabas, 2012. március 6. 
 
 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
  

…………………………… …………………………… 
Lisztes-Tóth Linda Göndörné Frajka Gabriella 

Belső ellenőrzési vezető Jegyző 
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Intézkedési Terv 

a Polgármesteri Hivatalnál a katasztrófa elhárítási terv jogszabályoknak való megfelelésének 
ellenőrzéséről készült jelentéshez 

 
 

1. a helyi vízkár elhárítási terv évenkénti korszerűsítése, egyezően az elhárítási tervben 

rögzítettekkel. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2. a szakalegységekbe beosztottak körének évenkénti felülvizsgálata a szükséges 

módosítások végrehajtása  

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 
 
Újhartyán, 2012. április 5. 
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Intézkedési Terv 
 
 

az önkormányzat 2011. évi hitelerő képességének vizsgálatáról készített jelentéshez 
 

 

 

1. Költségvetési rendelet módosítása annak érdekében, hogy a likvidhitel és a beruházási, 
hosszú lejáratú hitelek kamatai a megfelelő sorokon kerüljenek feltüntetésre.  

 
Felelős: Pénzügyi vezető, Jegyző 
Határidő: Folyamatos 
 

2. Költségvetési rendelet módosítása a 2011. évben már felvett hitelekkel 
összefüggésben.  

 
Felelős: Pénzügyi Vezető, Jegyző 
Határidő: Megtörtént 
 

 
 
Újhartyán,  2012. április 5. 
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Intézkedési Terv 
 

a Polgármesteri Hivatalban a beruházások, karbantartások ellenőrzéséről készült jelentéshez 

 
 

1. A belső szabályozás a beruházások analitikus nyilvántartására, a felelős személy(ek)re 
vonatkozó szabályozással történő kiegészítése 
Felelős: Pénzügyi vezető 

Határidő: megtörtént 

 

2. A támogatási forrásból finanszírozott beruházások pénzügyi teljesítésének soron kívüli 
rendezése, a mérleg valódiság elvének érvényre juttatása érdekében. 
Felelős: Pénzügyi vezető 

Határidő: érvényesítésre került 

 

3. A költségvetésben bekövetkező változásokat az előirányzat módosításokkal 
folyamatosan kövessék. 
Felelős: Pénzügyi vezető 

          Határidő: megtörtént 

 

4. Üzembe-helyezési okmány alkalmazása 
     Felelős: Pénzügyi vezető 

          Határidő: megtörtént 

 

 

5. A befejezett projektek teljes anyagának a pénzügyi szervezetnél történő tárolása. 
Felelős: Pénzügyi vezető 

          Határidő: Folyamatos 

 

 

Újhartyán,  2012. április 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Intézkedési Terv 
 

a Polgármesteri Hivatalban az ötmillió forint összeg feletti szerződések nyilvántartásának 
ellenőrzéséről készült jelentéshez 

 
 

1.) Az „üvegzseb” szabályok rendeletben történő szabályozása az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII törvény 15/B § alapján. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: megtörtént 

 

2.) A szerződés nyilvántartás tartalmának módosítsa a jogszabályban előírtak szerint, 
azaz határozott időre kötött szerződéskötés esetén annak időtartamát jelöljék, 
biztosítsanak lehetőséget az időközbeni változások felvezetésére. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: Folyamatos 

 

3.) A szerződés-nyilvántartásban a szerződés összegét az általános forgalmi adó 
nélkül számított értéken szerepeltessék a jogszabály 15. § előírására figyelemmel. 

Felelős: Jegyző 

               Határidő: Folyamatos 
 

 
Újhartyán,  2012. április 5. 
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Intézkedési Terv 
 

a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2010. évi költségvetési beszámoló 
megfelelőségének vizsgálatáról készült jelentéshez 

 
 

1. Számviteli szabályzatok évenkénti aktualizálása, ezen belül a jogszabály változások 
szabályzatokba történő beépítése. 
Felelős: Pénzügyi vezető 

Határidő: folyamatos 

 

2. A január 1-e és a költségvetés elfogadása közötti időszak gazdálkodásáról a 
polgármester a Képviselő-testület felé az előző évi zárszámadással egyidejűleg 
számoljon el. 
Felelős: Polgármester 

Határidő: megtörtént 

 

3. A Képviselő-testület önálló napirendi pontban tárgyalja a költségvetés I-III. 
negyedéves teljesítésétől szóló beszámolót. 
Felelős: Polgármester 

Határidő: megtörtént 

 

4. A tervek besorolásának, elszámolásának szabályozásával egészítsék ki a számlarend 
szabályzat V. fejezetét. 
Felelős: Pénzügyi vezető 

Határidő: folyamatban 

 

5. Az ingatlan kataszter adatait a földhivatal ingatlan nyilvántartásával egyeztessék. 
Felelős: Pénzügyi vezető 

Határidő: folyamatos 

 

6. Az értékvesztés elszámolásánál az eszközök és források értékelési szabályzat előírása 
és a gyakorlat összhangjának megteremtése. 
Felelős: Pénzügyi vezető 

Határidő: folyamatos 

 
 
Újhartyán, 2012. április 5. 
 


