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Ellenőrzés célja : annak  megállapítása,  hogy  a  képviselő  –  testület  által 
jóváhagyott  céljelleggel  átadott  pénzeszközöket,  a  meghatározott  célokra,  bizonylatokkal 
alátámasztva  használták-e  fel,  illetve  a  képviselő-testületnek  a  felhasználásról  írásban 
elszámoltak-e.

Az  állami  szervek  és  intézményeik  működése  illetve  a  civil nonprofit  szervezetek 
tevékenysége között szükségszerű kapcsolat van, mely szerint  a jogszabályba foglalt állami 
közfeladatokat  az  állami  szervek  és  intézményeik  csak  a  civil nonprofit  szektorral 
együttműködve tudják a lehetőségeikhez képest legjobban ellátni.
A civil szektor egyik fontos társadalmi funkciója a közfeladatok hiányzó vagy hiányos  állami 
feladatellátásának pótlása, kiegészítése, növelése.



Csanytelek  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  31/2007.  (XI.29.)  Ökt. 
rendeletében  határozta  meg  a  helyi  önszerveződő  közösségek  pénzügyi  támogatásának 
rendjét.
 A rendelet tartalmazza a :

1. rendelet célját,
2. rendelet alapelveit,
3. rendelet hatályát,
4. érelemező rendelkezéseket,
5. eljárási rendelkezéseket.

Az  eljárási  rendelkezések  részletesen  tartalmazzák  a  pályázat  benyújtásának  feltételeit,  a 
beérkezett pályázatok véleményezési, elbírálási rendjét, valamint a támogatás kifizetésének és 
elszámolásának szabályait.

A rendelet függeléke tartalmazza a :
1. támogatás igényléséhez benyújtandó pályázati adatlapot, 
2. a pályázó szervezet tevékenységének rövid bemutatását,
3. nyilatkozatot a pályázat felhasználásának módjáról,
4. pályázói nyilatkozatot a jogszabályban foglaltak betartásáról.

A fenti dokumentumokat a pályázatot benyújtó alábbi szervezetek hiánytalanul kitöltötték:
1. Csanyteleki Sport Egyesület,
2. Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete,
3. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete,
4. Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület,
5. Csanyteleki Polgárőr Egyesület,
6. Csanyteleki Új Élet Vadásztársaság,
7. Csanyteleki Sporthorgász Egyesület,
8. Csanyteleki Rekreációs Egyesület.

A beérkezett pályázatokat pályázati azonosító számmal látták el.

Csanytelek  Község  Önkormányzatának  képvislő-testülete  a  2008.  évi  költségvetési 
rendeletében határozta meg a támogatott szervezetek körét, illetve a támogatás összegét.
A  pályázó  szervezeteket  a  döntés  után  a  polgármester  levélben  tájékoztatta  a  támogatás 
összegéről.

A  támogatott  szervezetek   a  támogatás  összegének  felhasználásáról  az  Áht.  13/A.  §  (2) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően „Az államháztartás alrendszereiből, továbbá az EU 
forrásokból  finanszírozott  vagy  támogatott  szervezetek,  illetve  magánszemélyek  számára 
számadási  kötelezettséget  kell  előírni  a  részükre céljelleggel  -  nem szociális  ellátásként  -  
juttatott  összegek  rendeltetésszerű  felhasználásáról.  A  finanszírozó  köteles  ellenőrizni  a  
felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve  
magánszemély  az  előírt  számadási  kötelezettségének  határidőben  nem  tesz  eleget,  e 
kötelezettségének  teljesítéséig  a  további  finanszírozást,  támogatást  fel  kell  függeszteni.  A  
támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót -  
külön jogszabályokban meghatározottak szerint - visszafizetési kötelezettség terheli.” 
elszámoltak. 
A  bizonylatokból  megállapítható,  hogy  a  támogatás  összegét  a  pályázatban  megjelölt 
feladatokkal  kapcsolatosan,  a  31/2007.  (XI.29.)  Ökt.  rendeletében meghatározottak  szerint 



használták fel.

Összegezve:   Csanytelek  Község  Önkormányzatának  képviselő-testülete  a  2008.  évi 
költségvetési rendeletében határozta meg a támogatott szervezetek körét, illetve a támogatás 
összegét.  A  31/2007.  (XI.29.)  Ökt.  rendeletében  meghatározta  a  helyi  önszerveződő 
közösségek pénzügyi támogatásának rendjét.
Az  eljárási  rendelkezések  részletesen  tartalmazzák  a  pályázat  benyújtásának  feltételeit,  a 
beérkezett pályázatok véleményezési, elbírálási rendjét, valamint a támogatás kifizetésének és 
elszámolásának szabályait.
A  pályázó  szervezeteket  a  döntés  után  a  polgármester  levélben  tájékoztatta  a  támogatás 
összegéről.
A  támogatott  szervezetek  az  Áht.  13/A.  §  (2)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően 
bizonylatokkal alátámasztva elszámoltak a bizonylatokkal.  A bizonylatokból megállapítható, 
hogy a támogatás összegét a pályázatban megjelölt  feladatokkal kapcsolatosan, a 31/2007. 
(XI.29.) Ökt. rendeletében meghatározottak szerint   használták fel.

Szeged, 2009. május 08.

Juhász Lejla
Belső ellenőr

Záradék

A  193/2003.  Korm.rendelet  28.§  (1)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  megküldött  belső  ellenőrzési 
jelentéstervezet tartalmát megismertem, egyúttal tudomásul veszem a 28.§ (2)-(8) bekezdéseiben foglaltakat:

28. § (2) A jelentéstervezetnek tartalmaznia kell a záradékot, amely szerint az (1) bekezdésben 
meghatározottak kötelesek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételét l számított ő 15 munkanapon belül 



megküldeni az ellen rzést végz  szerv vagy szervezeti egység részére. A határid  elmulasztását egyetértésnekő ő ő  
kell tekinteni, melyre a záradékban fel kell hívni az ellen rzött figyelmét.ő

(3) Amennyiben az ellen rzött szerv, illetve szervezeti egység részér l a megállapításokat vitatják, aző ő  
észrevétel kézhezvételét l számított ő 8 munkanapon belül megbeszélést kell tartani. A megbeszélés célja a 
megállapítások és következtetések elemzése, valamint az összeállított ajánlások egyeztetése.

(4) A megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezet , az ellen rzést végz  bels  ellen rök, az ellen rzést végző ő ő ő ő ő ő 
szerv, illetve szervezeti egység bels  ellen rzési vezet je, az ellen rzött szerv, illetve szervezeti egységő ő ő ő  
vezet je, bels  ellen rzési vezet je, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezet i és szükség szerint máső ő ő ő ő  
olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt.

(5) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezet  dönt, amelyr l a (3) bekezdésbenő ő  
említett megbeszélést l számított 5 munkanapon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és az el nemő  
fogadott észrevételeket indokolja.

(6) Az elfogadott észrevételeknek megfelel en a vizsgálatvezet  a jelentést módosítja.ő ő
(7) Az ellen rzött szerv, illetve szervezeti egység vezet jének észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető ő ő 

válaszát az ellen rzési jelentéshez csatolni kell, és a továbbiakban egy dokumentumként kell kezelni.ő
(8) Az ellen rzési jelentés az (1)-(7) bekezdésben meghatározott eljárást követ en lezárásra kerül, a jelentéstő ő  

- a vizsgálatvezet  és a vizsgálatot végz  valamennyi ellen r aláírását követ en - a bels  ellen rzési vezető ő ő ő ő ő ő 
megküldi

a) az ellen rzött szerv vezet jének (költségvetési szerv ellen rzése esetén), illetveő ő ő
b) az ellen rzött szervezeti egység vezet jének és a szervezeti egységet m ködtet  költségvetési szervő ő ű ő  

vezet jének (szervezeti egység ellen rzése esetén).ő ő

Csanytelek, 2009. …………
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