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Előterjesztés 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2010. februári ülésére 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala vagyongazdálkodása ellenőrzéséről  
 belső ellenőri jelentés 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 92. §-a (9) bekezdése értelmében eljárva 
beterjesztjük Juhász Lejla okleveles pénzügyi revizor által 2009. decemberében végzett, 2009. évre irányuló 
megbízhatósági ellenőrzéséről készült belső ellenőrzési jelentést. 
Javasoljuk annak megvitatását és változtatás nélküli tudomásulvételét azzal, hogy az ellenőrzés 
eredményeként a jegyzőnek nem kell intézkedési tervet készíteni, mivel az önkormányzat tulajdonában 
lévő, minden önálló ingatlanáról a vonatkozó jogszabályban írtaknak megfelelő nyomtatványon való 
kezelése, és könyvviteli nyilvántartása szabályos. 
 
Csanytelek, 2010. február 4. 

Tisztelettel: 
 
 

Forgó Henrik       Kató Pálné 
polgármester          jegyző 

 
 
 
………/2010. (II. 12.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala vagyongazdálkodása ellenőrzéséről  
 készült belső ellenőri jelentés tudomásul vétele 
 

Határozati javaslat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a fenti előterjesztésben foglaltakat tárgyalta és az 
abban foglaltakat intézkedés nélkül tudomásul vette. 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Juhász Lejla belső ellenőr 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Irodavezető 
- Irattár 
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BELSŐ ELLENŐRZÉSI  J E L E N T É S  
 
 
 
 

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
VAGYONGAZDÁLKODÁSÁNAK 

ELLENŐRZÉSÉRŐL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ellenőrzött szerv  :   Csanytelek  Községi Önkormányzat 
       Polgármesteri Hivatal 
 
Ellenőrzést végzi  :   Juhász Lejla okleveles pénzügyi revizor  
       
Ellenőrzött időszak  :   2009. év 
 
Ellenőrzés típus                      : megbízhatósági ellenőrzés a megadott  

belső ellenőrzési program alapján. 
 
Ellenőrzés időpontja  :   2009. december  hó 
 
 
 
 
Ellenőrzés célja   : annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a 
vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat  a jogszabályi előírásoknak és a szabályzatokban 
foglaltaknak megfelelően vezetik-e. 
 
 
 
 
 
 

Vagyongazdálkodás 
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I.  
Az önkormányzat tulajdonában lévő, minden önálló ingatlanáról az egyedi nyilvántartást a 
jogszabályban meghatározott hivatalos nyomtatványon elkészítették, azokat a könyvviteli 
nyilvántartásokba felvezették. 
A korábban értékkel ki nem mutatott ingatlanok - a nyilvántartási és adatszolgáltatási 
rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet alapján – becsült értéken szerepelnek az 
ingatlankataszterben. 
 
II.  
Önálló ingatlanként szerepeltették : 
– a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában, minden egyes helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
föld a rajta lévő épületekkel, egyéb építménnyel, illetve azok együttese, 
– a földhivatal ingatlan-nyilvántartásában helyrajzi számmal rendelkező földrészleten kívüli 
önálló ingatlanok (egyéb önálló ingatlanok), függetlenül attól, hogy az önkormányzat 
számviteli nyilvántartásában a 12. számlacsoportban vagy az üzemeltetésre, kezelésre átadott 
eszközök között szerepel, valamint 
– a számviteli nyilvántartásban – helyrajzi szám nélkül – a 12. számlacsoportban 
nyilvántartott felszín alatti és feletti építmények. 
Az önkormányzatnál nem fordultak elő a 12. számlacsoportban szereplő idegen (nem 
önkormányzati tulajdonú) ingatlanon végzett beruházási, felújítási, rekonstrukciós munkák 
aktivált értékei. 
 
Az “I” Ingatlan adatlap tartalmazza az ingatlanra vonatkozó minden lényeges összesítő, 
gyűjtő adatot a földhivatal és a számvitel nyilvántartásaiból. A többi betétlap az ingatlanhoz 
tartozó föld, épület, építmény jellemzőit tartalmazza. Az “I” Ingatlan adatlaphoz minden 
esetben kapcsolódik a földre, területre jellemző földhivatali és építésügyi, településrendezési 
információ betétlapja. Ez alól kivétel, ha a föld idegen tulajdonú, csak a rajta lévő építmény 
önkormányzati tulajdonú. 
 
A kataszteri program a törvényi előírásoknak megfelelő bontásban adat- és betétlapokon 
tartalmazza az ingatlanok adatait, melyet az azonosítást könnyítő borító fog össze. Az adatok 
nyilvántartása kódokkal történik: 

- településazonosítók, 
- építményjegyzék, 
- ügyintézők, aláírók, 
- utcák, 
- kezelők, üzemeltetők, tulajdonosok, 
- egyéb segédadatok. 

III. 
A rendeletileg meghatározott állományok és az építményjegyzék  állomány fel van töltve 
adatokkal. 
 
IV. 
Az Önkormányzat képviselő-testülete a 30/2009. (XII.18.) Ökt. rendeletében határozta meg a 
vagyon feletti rendelkezési tulajdonjog gyakorlásának szabályait. 
A vagyonrendelet melléklete tartalmazza  a : 
- rendelet  célját, hatályát, 
- az önkormányzat vagyonának meghatározását, 
- a forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon meghatározását, 
- a vagyongazdálkodás általános szabályait, 
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- a tulajdonosi jogok gyakorlását, 
- a nem törzsvagyon körébe tartozó vállalkozói vagyon szabályozását, 
- a vagyon hasznosításával kapcsolatos pályázati eljárás rendjét, 
- a tulajdonjog ingyenes átruházásának szabályait, 
- értékpapírokkal és üzletrészekkel való gazdálkodás szabályait, 
- az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szabályok, 
- a gazdasági társaság igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjainak kijelölését és 
kötelezettségeit. A vagyon részletes felsorolását forgalomképesség szerinti bontásban. 
 
A közoktatási, valamint a szociális  feladatok ellátását szolgáló ingatlanok üzemeltetésének 
jogát a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának Együttműködési Megállapodás alapján az 
Önkormányzat  átengedte. Az átadott ingatlanvagyont a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 80.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az üzemeltetésre átadott 
ingatlanok között, saját kataszteri nyilvántartásban vezeti továbbra is az önkormányzat. 
 
A „KATA WIN” eszközprogram részébe töltötték fel az ingatlanok értékadatait, illetve itt 
számolják el az értékcsökkenést. Így rendelkeznek olyan eszközkartonnal  mely tartalmazza a 
bruttó értéket, bruttó értékben bekövetkezett változásokat, értékcsökkenés összegét, valamint 
a nettó értéket. Az ellenőrzés időpontjában az analitika és a főkönyv adatai megegyeztek. 
 
A nagyértékű tárgyieszközök nyilvántartása  a „KATA WIN” program eszköz moduljával 
történik. A főkönyv állományi és forgalmi számláinak értékei megegyeztek az analitikus 
nyilvántartás értékeivel. 
 
Leltározás rendje 
A Hivatal rendelkezik „Leltárkészítési és Leltározási Szabályzattal”. A szabályzatban 
foglaltak szerint „ A könyvek év végi záráshoz, a beszámoló elkészítéséhez, a könyvviteli 

mérlegek tételeinek alátámasztására olyan leltárt kell összeállítani, amely tételesen, 

ellenőrizhető módon tartalmazza a szervezetünk mérleg fordulónapján meglévő eszközeit 

mennyiségben és értékben, forrásait értékben. A szervezetünkben kétévente (minden páros 

évben) teljeskörű leltározást kell végezni.”  

A szabályzatban foglaltaknak megfelelően 2008. 12.31-i fordulónappal elvégezték a 
leltározást, mind a hivatalban, mind az intézményeknél az üzemeltetésre átadott eszközök 
tekintetében.  
 
 
Összegezve: az önkormányzat tulajdonában lévő, minden önálló ingatlanáról az egyedi 
nyilvántartást a jogszabályban meghatározott hivatalos nyomtatványon elkészítették, azokat a 
könyvviteli nyilvántartásokba felvezették. 
Az Önkormányzat képviselő-testülete a 30/2009. (XII.18.)  Ökt. rendeletében határozta meg a 
vagyon feletti rendelkezési tulajdonjog gyakorlásának szabályait. 
A közoktatási, valamint a szociális  feladatok ellátását szolgáló ingatlanok üzemeltetésének 
jogát a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának Együttműködési Megállapodás alapján az 
Önkormányzat  átengedte. Az átadott ingatlanvagyont a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 80.§ (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az üzemeltetésre átadott 
ingatlanok között, saját kataszteri nyilvántartásban vezeti továbbra is az önkormányzat. 
A „KATA WIN” eszközprogram részébe töltötték fel az ingatlanok értékadatait, illetve itt 
számolják el az értékcsökkenést. Így rendelkeznek olyan eszközkartonnal  mely tartalmazza a 
bruttó értéket, bruttó értékben bekövetkezett változásokat, értékcsökkenés összegét, valamint 
a nettó értéket. Az ellenőrzés időpontjában az analitika és a főkönyv adatai megegyeztek. 
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A nagyértékű tárgyieszközök nyilvántartása  a „KATA WIN” program eszköz moduljával 
történik. A főkönyv állományi és forgalmi számláinak értékei megegyeztek az analitikus 
nyilvántartás értékeivel. 
 
 
Szatymaz, 2010. január 24. 
 
 
                               Juhász Lejla 
 
 
 
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, 2010. ………… 
 
 
 
       …………………………… 
        jegyző 
 
 


