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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2009. márciusi ülésére

Tárgy: 2008. évr l szóló éves bels  ellen rzési jelentés elfogadása

Tisztelt Képvisel -testület!

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Okleveles pénzügyi revizora, Juhász Lejla elkészítette éves
összefoglaló jelentését az önkormányzat intézményeinél az általa végzett 2008. évi ellen rzésekr l.
Az ellen rzések az el re kiadott – és Képvisel - testület által elfogadott – ellen rzési ütemterv szerint történtek.

A költségvetési szervek bels  ellen rzésér l szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet értelmében:
„Az ellen rzött szerv, illetve szervezeti egység vezet je a beszámolót a tárgyévet követ  év január 31-ig megküldi a
költségvetési szerv bels  ellen rzési vezet je és a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezet je (önkormányzati
költségvetési szerv esetén a jegyz ) részére”, melyet az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92.
§-a (10) bek. szerint a polgármester a zárszámadási rendelettel egy-id ben (április 30-ig) a képvisel - testület elé
terjeszti.

Tájékoztatom a Tisztelt Képvisel - testületet, hogy a jogszabályi el írásnak megfelel en a beszámoló beterjesztési
kötelezettségnek eleget tettünk.

Javasoljuk a Tisztelt Képvisel - testületnek a mellékelt határozati javaslat megvitatását és elfogadását.

Csanytelek, 2009. március 24.

Tisztelettel:

Forgó Henrik    Kató Pálné
             polgármester        jegyz

mailto:csanytelek:@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


…./2009. (III. 31.) Ökt határozat

Tárgy: 2008. évi bels  ellen rzésr l szóló jelentés elfogadása

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és Intézménye 2008. évi ellen rzéseir l készült bels  ellen rzési jelentést,
melyet változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
Juhász Lejla bels  ellen r
Forgó Henrik polgármester
Kató Pálné jegyz  és általa
Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
Irattár



Éves Ö s s z e f o g l a l ó jelentés

Csanytelek Község 2008. évi Bels  ellen rzésér l

A függetlenített bels  ellen rzés feladata, hogy tevékenységével segítse a szervezetet a
vezet i döntések megalapozásában, a bels  tartalékok feltárásában, az eszközök hatékony
felhasználásában, a hiányosságok és szabálytalanságok megel zésében, a káros
következmények elhárításában, csökkentésében, a vagyoni pénzügyi helyzet megfelel
számbavételében és megállapításában.

Csanytelek Község bels  ellen rzését 2008. évben a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
által megbízott bels  ellen r végezte, a képvisel -testület által elfogadott bels  ellen rzési
terv alapján.

A független bels  ellen rzés feladatai  kiterjedtek  a normatív állami támogatások
elszámolásának szabályszer ségére, a hivatal és intézményei m ködésének és
gazdálkodásának, szervezettségének, szabályozottságának ( különös tekintettel a folyamatba
épített utólagos vezet i ellen rzésre) vizsgálatára.

Ellen rzések tárgyköre és célja: annak megállapítása, hogy a normatív állami támogatások
nyilvántartásait  a jogszabályi el írásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelel en
vezetik-e, azok  közoktatási statisztika adatait hitelt érdeml en alátámasztják-e. A hivatal és
intézményei m ködésének és gazdálkodásának szervezettsége és szabályozottsága a
jogszabályi, illetve a célszer ségei és hatékonysági követelményeknek megfelel -e. A
Folyamatba épített vezet i ellen rzés rendszerét kidolgozták-e, dokumentációja folyamatosan
történik-e.

Az ellen rzések jogszabályi alapjai: az ellen rzéseket az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a számvitelr l
szóló 2000. évi C. törvény, a közbeszerzésekr l szóló 2003. évi CXXIX. törvény, az állam-
háztartás m ködési rendjér l szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek bels  ellen rzésér l
szóló 193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet el írásai szerint.

Ellen rzések módszere: bels  szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, do-
kumentációk gy jtése, feldolgozása, értékelése, az Önkormányzat vezet ivel a meglév
gazdasági programok, továbbá kockázatelemzés alapján a helyszínen történ  tartalmi ellen-

rzése, a szakmai felel sökkel interjúk készítése.

Az ellen rzési tevékenységet akadályozó tényez  nem volt.
Az ellen rzés során büntet -, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel.

A Hivatal vezet i és illetékes munkatársai az ellen rzést végz  szakember számára
minden szükséges információt átadtak, a helyszíni egyeztetés során a megfelel  kiegészíté-
seket és a kért szóbeli tájékoztatást biztosították.



2008. év

A bels  ellen rzés által végzett tevékenység bemutatása:

I. Normatív állami támogatások elszámolásának ellen rzés

Ellen rzés típusa:  Megbízhatósági  ellen rzés

Ellen rzött id szak: 2007/2008  tanév: Csanytelek község
2008/2009 tanév: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
2008. költségvetési év.

Ellen rzött költségvetési szerv: Csanytelek Község Önkormányzat által fenntartott
Napköziotthonos Óvoda, Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott
Napköziotthonos Óvoda

A normatív állami támogatások elszámolásának ellen rzése során vizsgálatra kerültek a
normatív állami támogatásokat alátámasztó dokumentumok, nyilvántartások. Megállapításra
került, hogy a dokumentumokat folyamatosan vezették, a folyamatba épített ellen rzéseket
dokumentálták. Az adatokról készült összesít  nyilvántartásokat aláírták.

II. A m ködés és a gazdálkodás irányításának szervezettségének  ellen rzése

Ellen rzés típusa: Szabályszer ségi ellen rzés

Ellen rzött id szak: 2008. év

Ellen rzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal elkészítette a Folyamatba épített, el zetes és utólagos vezet i
ellen rzés (FEUVE) szabályzatát.
Szabályozásra került  a 145/A.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelel en a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje.
Elkészítették a 145/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel en a költségvetési szerv
ellen rzési nyomvonalát, valamint a kockázatkezelési szabályzatot.
A pénzkezelés során a folyamatba épített ellen rzés ( kötelezettségvállalás, ellenjegyzés,
utalványozás, érvényesítés) dokumentáltan megtörtént.
A  „munkafolyamatba épített, konkrét feladatok, a feladatellátásra kötelezettek, az
ellen rzésért felel s személyek, valamint a kapcsolódó vezet i ellen rzés megjelölésével”
szabályozásban foglaltaknak megfelel en, az abban megjelölt személyek elvégezték és
dokumentálták a folyamatba épített ellen rzést.

III. A pénzkezelés ellen rzése

Ellen rzés típusa: Pénzügyi ellen rzés

Ellen rzött id szak: 2008. év

Ellen rzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal a Pénzkezeléssel kapcsolatos Pénz és Bankszámlakezelési
Szabályzatát, valamint a Kötelezettségvállalás, Utalványozás, Ellenjegyzés, Érvényesítés
rendjére vonatkozó Szabályzatát elkészítette, illetve a változásoknak megfelel en aktualizálta.



A bevételi-és kiadási bank, illetve pénztárbizonylatok 2008. évi szúrópróbaszer  ellen rzése
során megállapítottam, hogy a bizonylatok id rendben vannak lef zve, a csatolt számlákkal és
egyéb bizonylatokkal együtt.
A  szúrópróbaszer en vizsgált pénztári és a bankbizonylatokon - az Ámr. 136-137. § -ában
foglaltaknak megfelel en – az utalványozó, ellenjegyz , érvényesít , könyvel  aláírások
hiánytalanul megvoltak.
Az aláírások során betartották az Ámr. 138. § (1) bekezdés rendelkezését, mely szerint „A
kötelezettségvállaló és az ellenjegyz , illet leg az utalványozó és az ellenjegyz  - ugyanazon
gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet”, valamint a (2) bekezdésben
foglaltakat „Az érvényesít  személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult személlyel.”
Az Ámr. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel en a kiadás teljesítésének és a
bevétel beszedésének elrendelése el tt az okmányokat ellen rizték, és szakmailag igazolták
azok jogosultságát, összegszer ségét. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesít
ellen rizte az összegszer séget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az el írt alaki
követelményeket betartották-e.

IV. Kötelezettségvállalások nyilvántartásának ellen rzése

Ellen rzés típusa: Pénzügyi ellen rzés

Ellen rzött id szak: 2008. év

Ellen rzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

A hivatal elkészítette  kötelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre és érvényesítésre
vonatkozó szabályzatát. A szabályzat tartalmazza a jogosultak körét, illetve az aláírási
kombinációk lehet ségeit.
A 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet az államháztartás m ködési rendjér l 134. § -a (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelel en a helyi önkormányzat nevében kötelezettséget a
polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat; a kötelezettségvállalás
ellenjegyzésére a jegyz  vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
A (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel en nem szükséges el zetes, írásbeli
kötelezettségvállalás a gazdasági eseményenként 50 000 forintot el nem ér  kifizetések
esetében.
Az ellen rzött  kötelezettségvállalások alapdokumentumai ( szerz dések, megállapodások)
külön lef zve hiánytalanul megvoltak.

Szatymaz, 2009. március 10.

Készítette: Juhász Lejla
       Bels  ellen r


