
J U H Á S Z  L E J L A  O K L E V E L E S  P É N Z Ü G Y I  R E V I Z O R
 H - 6 7 6 3  S Z A T Y M A Z ,  K O S S U T H  U . 7 9 / B .

BELSŐ ELLENŐRZÉSI  J E L E N T É S

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZKEZELÉSÉNEK
ELLENŐRZÉSÉRŐL

Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzést végzi : Juhász Lejla okleveles pénzügyi revizor

Ellenőrzött időszak : 2009 év

Ellenőrzés típusa                  : pénzügyi ellenőrzés a megadott belső
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Ellenőrzés célja:  annak megállapítása hogy a pénzkezelés rendje  a törvényi előírásoknak és
a szabályzatban foglaltaknak megfelelnek-e.
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Pénz- és értékkezelési Szabályzat

A Hivatal a személyi és intézményi változásoknak megfelelően folyamatosan módosította  a
pénzkezeléssel kapcsolatos, „Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal és
részben önálló intézményei Házipénztári- és pénzkezelési szabályzata” szabályozását, a
Számvitelről szóló 2000.évi C.törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000.(XII.24.)
Kormányrendelet, az államháztartásról szóló többször módosított 1992évi XXXVIII. törvény,
az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.)
Kormányrendelet, valamint a 9/2001. (MK 147.) MNB rendelkezés a pénz és elszámolás
forgalom, valamint a pénzfeldolgozás szabályairól szóló jogszabályok figyelembevételével.

Pénztár bizonylatok ellenőrzése

A bevételi-és kiadási pénztárbizonylatok 2009. évi bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése
során megállapítottam, hogy a bizonylatok időrendben vannak lefűzve, a csatolt számlákkal és
egyéb bizonylatokkal együtt.
A kiadási- és bevételi pénztárbizonylatokon az aláírások hiánytalanul megvoltak.
A vizsgált bizonylatokon a szakmai teljesítés, illetve a beszerzés szükségességének igazolását
az intézményvezetők aláírásukkal igazolták.
A pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait
készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg rögzítették.

Az aláírások során betartották az Ámr. 138. § (1) bekezdés rendelkezését, mely szerint „A
kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon
gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet”, valamint a (2) bekezdésben
foglaltakat „Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult személlyel.”
Az Ámr. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kiadás teljesítésének és a
bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányokat ellenőrizték, és szakmailag igazolták
azok jogosultságát, összegszerűségét. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítő
ellenőrizte az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki
követelményeket betartották-e.

A vizsgált bevételi pénztárbizonylatok minden esetben tartalmazták a :
- befizetés kelte,
- befizető neve,
- befizetés jogcíme,
- befizetett összeg,
- ellenőr aláírása,
- összeg befizetőjének aláírása,
- pénztáros aláírása.
A  vizsgált kiadási pénztárbizonylatok minden esetben tartalmazták a:
- kifizetés keltét,
- összeg felvevőjének  nevét,
- kifizetés jogcímét,
- kifizetett összeget,
- utalványozó aláírását,
- pénztáros aláírását.
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Az Önkormányzat készpénzzel történő kifizetései az alábbi bizonylatok alapján történt:
- Belföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás.
- Számla.
- Határozat,
- Készpénz igénylés elszámolásra.

A bevételi számlatömböket, nyugtatömböket nyilvántartásba vették. A pénztáros a bevételi
bizonylatok mellé csatolta a bevételi pénztárbizonylatot.

A szúrópróbaszerűen ellenőrzött napi pénztárjelentéseket a pénztáros és a pénztárellenőr
aláírta.

Bankbizonylatok ellenőrzése

A bankszámla forgalmát a hitelintézeti értesítés, megérkezésekor a könyvekben rögzítették.
A bankbizonylatok rögzítése előtt az alábbi dokumentumokat hiánytalanul kitöltötték:

I. Utalványrendelet és érvényesítő lap:
- költségvetési év,
- terhelendő bankszámla szám,
- banknapló száma,
- számlakivonat sorszáma,
- kifizetés időpontja,
- kifizetés módja,
- kifizetés jogcíme,
- kifizetés összege,
- bizonylat azonosító száma,
- kötelezettségvállalás sorszáma,
- „összesen” összeg,
- kifizetést engedélyező aláírása,
- utalványozó aláírása,
- ellenjegyző aláírása.

II. Érvényesítés
- áfa kulcs,
- szöveg,
- mozgásnem,
- szakfeladat,
- részletezés,
- bontás,
- kód,
- összeg,
- főkönyvi számla,

Az utalványrendeleteken a - az Ámr. 136-137. § -ában foglaltaknak – megfelelően az
utalványozó és az ellenjegyző aláírások minden esetben megvoltak.
Az érvényesítés minden esetben megtörtént, azt a szabályzatban megbízott dolgozó
aláírásával dokumentálta.
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A kifizetéseket alátámasztó dokumentumok szakmai igazolása megtörtént a banki bizonylatok
esetében.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok ( bank és pénztár) általános
alaki és tartalmi kellékei a  törvényi előírásoknak megfelelően tartalmazták:
a)   a bizonylat megnevezése és sorszámát, vagy egyéb más azonosítóját,
b)   a bizonylatot kiállító gazdálkodó  megjelölését,
c)   a gazdasági műveletet elrendelő személy megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés
végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírását,
d)   a bizonylat kiállításának időpontját.
e)   a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírását vagy megjelölését, a gazdasági
művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és – a gazdasági művelet jellegétől, a
könyvviteli elszámolás rendjétől függően – értékbeni adatai;
f)   külső bizonylat esetében a bizonylat tartalmazta a bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét,
címét;
g)   bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok
körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik (pl.
rendszeres kifizetések listái).

Összegezve: a bevételi-és kiadási pénztárbizonylatok 2009. évi szúrópróbaszerű ellenőrzése
során megállapítottam, hogy a bizonylatok időrendben vannak lefűzve, a csatolt számlákkal és
egyéb bizonylatokkal együtt.
Az aláírások során betartották az Ámr. 138. § (1) bekezdés rendelkezését, mely szerint „A
kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon
gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet”, valamint a (2) bekezdésben
foglaltakat „Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra,
utalványozásra jogosult személlyel.”
Az Ámr. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kiadás teljesítésének és a
bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányokat ellenőrizték, és szakmailag igazolták
azok jogosultságát, összegszerűségét. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítő
ellenőrizte az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki
követelményeket betartották-e.
A bevételi számlatömböket, nyugtatömböket nyilvántartásba vették. A pénztáros a
szúrópróbaszerűen vizsgált bevételi bizonylatok mellé csatolta a bevételi pénztárbizonylatot.
A szúrópróbaszerűen ellenőrzött napi pénztárjelentéseket a pénztáros és a pénztárellenőr
aláírta.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok ( bank és pénztár) általános
alaki és tartalmi kellékei a  törvényi előírásoknak megfeleltek.
A banki utalások utalványrendeletein a - az Ámr. 136-137. § -ában foglaltaknak –
megfelelően az utalványozó és az ellenjegyző aláírások minden esetben megvoltak.
Az érvényesítés minden esetben megtörtént, azt a szabályzatban megbízott dolgozó
aláírásával dokumentálta.
A vizsgált bizonylatokon a szakmai teljesítés, illetve a beszerzés szükségességének igazolása
megtörtént.

Szeged, 2009. november 18.

Juhász Lejla
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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 kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül
megküldeni az ellenőrzést végző szerv vagy szervezeti egység részére. A határidő elmulasztását egyetértésnek
kell tekinteni, melyre a záradékban fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét.

(3) Amennyiben az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység részéről a megállapításokat vitatják, az
észrevétel kézhezvételétől számított 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 vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső ellenőrök, az ellenőrzést végző
szerv, illetve szervezeti egység belső ellenőrzési vezetője, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység
vezetője, belső ellenőrzési vezetője, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezetői és szükség szerint más
olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt.

(5) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről a (3) bekezdésben
említett megbeszéléstől számított 5 munkanapon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és az el nem
fogadott észrevételeket indokolja.

(6) Az elfogadott észrevételeknek megfelelően a vizsgálatvezető a jelentést módosítja.
(7) Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető

válaszát az ellenőrzési jelentéshez csatolni kell, és a továbbiakban egy dokumentumként kell kezelni.
(8) Az ellenőrzési jelentés az (1)-(7) bekezdésben meghatározott eljárást követően lezárásra kerül, a jelentést

- a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr aláírását követően - a belső ellenőrzési vezető
megküldi

a) az ellenőrzött szerv vezetőjének (költségvetési szerv ellenőrzése esetén), illetve
b) az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének és a szervezeti egységet működtető költségvetési szerv

vezetőjének (szervezeti egység ellenőrzése esetén).

Csanytelek, 2009. …………

……………………………
jegyző


	Pénztár bizonylatok ellenőrzése
	Pénztár bizonylatok ellenőrzése

	Az aláírások során betartották az Ámr. 138. § (1) bekezdés rendelkezését, mely szerint „A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet”, valamint a (2) bekezdésben foglaltakat „Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel.”
	Az Ámr. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányokat ellenőrizték, és szakmailag igazolták azok jogosultságát, összegszerűségét. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítő ellenőrizte az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.
	Az Ámr. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányokat ellenőrizték, és szakmailag igazolták azok jogosultságát, összegszerűségét. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítő ellenőrizte az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.
	Bankbizonylatok ellenőrzése


	Érvényesítés
	Az aláírások során betartották az Ámr. 138. § (1) bekezdés rendelkezését, mely szerint „A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan - azonos személy nem lehet”, valamint a (2) bekezdésben foglaltakat „Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel.”
	Az Ámr. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányokat ellenőrizték, és szakmailag igazolták azok jogosultságát, összegszerűségét. A szakmai teljesítésigazolás alapján az érvényesítő ellenőrizte az összegszerűséget, a fedezet meglétét, és azt, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e.

