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Éves Ö s s z e f o g l a l ó jelentés  

az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2014. évi Belső ellenőrzéséről 

A függetlenített belső ellenőrzés feladata, hogy tevékenységével segítse a szervezetet a 

vezetői döntések megalapozásában, a belső tartalékok feltárásában, az eszközök hatékony 

felhasználásában, a hiányosságok és szabálytalanságok megelőzésében, a káros 

következmények elhárításában, csökkentésében, a vagyoni pénzügyi helyzet megfelelő 

számbavételében és megállapításában. 

 

Az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás belső ellenőrzését a Társulás által megbízott 

belső ellenőr végezte, a társulási-tanács által elfogadott, valamint a képviselő-testületek által 

elfogadott belső ellenőrzési terv alapján 

 

Ellenőrzések tárgyköre  

A független belső ellenőrzés feladatai kiterjedtek: 

 Csanytelek Község Önkormányzat  belső kontrollrendszer működtetése, a munkaügyi 

dokumentumok nyilvántartása, az informatikai rendszerek kezelése, a költségvetés 

tervezése, 

 Felgyő Község állami támogatások elszámolása, a belső kontrollrendszer, a 

munkaügyi dokumentumok nyilvántartása, 

 Tömörkény Község belső kontrollrendszer működtetése, a munkaügyi 

dokumentumok nyilvántartása, az informatikai rendszerek kezelése, a költségvetés 

tervezése, 

 az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás belső kontrollrendszer működtetése 

ellenőrzésére. 

Az ellenőrzések célja: annak megállapítása, hogy a belső kontrollrendszer működtetése, a 

munkaügyi dokumentumok nyilvántartása, az informatikai rendszerek kezelése, valamint a 

költségvetés tervezése  során a jogszabályban, illetve a szabályzatban foglaltakat betartották-

e. 

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

elkészült éves összefoglaló jelentéseket a belső ellenőrzési vezető a 49. § (2) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a jegyzők részére megküldte. 

 

Az ellenőrzések jogszabályi alapjai: az ellenőrzések a 2011. évi CXCV. törvény az 

államháztartásról, a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről, a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország 

helyi önkormányzatairól, 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról,  a 2011. évi  CXCIX törvény a közszolgálati tisztviselőkről, valamint 

az 1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogszabályok előírásai szerint történtek. 

 

A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján: a 

Társulás működésével kapcsolatos feladatokat a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal végzi.  

 

Ellenőrzés módszere: belső szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, do-

kumentációk gyűjtése, feldolgozása, értékelése. A meglévő szabályzatok, gazdasági 

programok, továbbá kockázatelemzés alapján a bizonylatok, dokumentációk helyszínen 

történő tartalmi ellenőrzése.   
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Az éves ellenőrzési tervben foglaltak teljesítésre kerültek. 

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt. 

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

okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel. 

A Társulás gazdálkodási feladatait végző hivatal vezetői és illetékes munkatársai az 

ellenőrzést végző szakember számára minden szükséges információt átadtak, a helyszíni 

egyeztetés során a megfelelő kiegészítéseket és a kért szóbeli tájékoztatást biztosították.  

 

 

2014. év 

 

Belső kontrollrendszer ellenőrzése 
 

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

Ellenőrzött időszak: 2014. év 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás - Csanyteleki 

Polgármesteri Hivatal  
 

A Társulás működésével kapcsolatos feladatokat a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal végzi. A 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján a kontroll-

tevékenységek kiterjednek az egész szervezetre, annak minden szintjére és minden 

funkciójára. Az SZMSZ-ben meghatározottak és a  szervezeti felépítés  tükrözi a szervezetben 

a felhatalmazottságok és felelősségek (feladat- és hatáskörök) legfontosabb területeit. A 

hivatal létszámából adódóan az előzetes, a folyamatba épített és az utólagos ellenőrzés nem 

tud teljesen elkülönülni egymástól. Ennek ellenére  költségvetési szerv vezetője olyan 

kontrollkörnyezetet alakított ki, amelyben a jogszabályban meghatározott összeférhetetlenségi 

követelményeknek megfelel. A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelően a költségvetési szerv vezetője a belső ellenőrzési nyomvonalban, a 

társulási feladatokra vonatkozóan meghatározta azokat a kontrolltevékenységeket, melyek 

biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. 

A pénzügyi dolgozók közül egy fő rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel 

államháztartási szakon és a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása 

tekintetében szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3) bekezdése szerinti 

nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 

A költségvetési szerv vezetője, valamint a gazdasági vezető eleget tett a költségvetési szervek 

belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

12.§-ban  előírt képzési kötelezettségnek. 
 

 

Csanytelek, 2015. február 15. 

 

 

 

 

          Juhász Lejla 
          Belső ellenőrzési vezető 


