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Csanytelek Község 2009. 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. 

Csanytelek Község belső ellenőrzését 2009. évben a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 
által megbízott belső ellenőr végezte, a képviselő-testület által elfogadott belső ellenőrzési 
terv alapján. 

A független   belső ellenőrzés feladatai  kiterjedtek  a normatív állami támogatások 
elszámolását alátámasztó dokumentumok, a pénzkezelés, a céljelleggel átadott pénzeszközök 
elszámolása szabályszerűségének, valamint a vagyongazdálkodás vizsgálatára. 
Célellenőrzésre egy alkalommal került sor a helyi adókkal kapcsolatos nyilvántartások, 
elszámolások, hátralék behajtásokkal kapcsolatosan.  

Ellenőrzések tárgyköre és célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalnál és a 
Részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező Intézményeknél a normatív állami 
támogatások nyilvántartásait  a jogszabályi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak 
megfelelően vezetik-e, azok  közoktatási statisztika adatait hitelt érdemlően alátámasztják-e. 
A pénzkezelés során betartották-e a jogszabályban, illetve a szabályzatban foglaltakat. A 
belső szabályozás biztosítja-e a megfelelő, biztonságos készpénzkezelést. 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. A vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat  a jogszabályi előírásoknak 
és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e. 

Az ellenőrzések jogszabályi alapjai: az ellenőrzéseket 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 számvitelről 
szóló 2000. évi C. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, az állam-
háztartás működési rendjéről 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 belső ellenőrzéséről szóló 
193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet előírásai szerint. 

 Ellenőrzések módszere: belső szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, do-
kumentációk gyűjtése, feldolgozása, értékelése, az Önkormányzat vezetőivel a meglévő 
gazdasági programok, továbbá kockázatelemzés alapján a helyszínen történő tartalmi ellen-
őrzése, a szakmai felelősökkel interjúk készítése. 

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 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.  

 

2009. év 

 

Az átadott pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése 

Ellenőrzött időszak: 2009.év  

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal 

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. 

Pénzkezelés ellenőrzése 

Ellenőrzött időszak: 2009.év  

Ellenőrzés típusa: Pénzügyi ellenőrzés 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal 

A Hivatal a Pénzkezelési Szabályzatát és a Bankszámlakezelési, valamint a 
Kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés rendjéről szóló Szabályzatát a 
változásoknak megfelelően módosította.  
A bevételi-és kiadási bank, illetve pénztárbizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése során 
megállapítottam, hogy a bizonylatok időrendben vannak lefűzve, a csatolt számlákkal és 
egyéb bizonylatokkal együtt. 
A szúrópróbaszerűen vizsgált bank,- és pénzbizonylatokat az Ámr. 136-137. § -ában 
foglaltaknak megfelelően a szabályzatban meghatározott személyek aláírták. 
Az Ámr. 135. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a kiadás teljesítésének és a 
bevétel beszedésének elrendelése előtt minden esetben igazolták szakmailag azok 
jogosultságát, összegszerűségét, a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítését. 



A vagyongazdálkodás  ellenőrzése 

Ellenőrzött időszak :  2009. év 

Ellenőrzés típus: megbízhatósági ellenőrzés 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal 

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. A nagyértékű tárgyieszközök nyilvántartása  a 
„KATA WIN” program eszköz moduljával történik. A főkönyv állományi és forgalmi 
számláinak értékei megegyeztek az analitikus nyilvántartás értékeivel. 

 

Az ellenőrzött időszakban hivatalban levő vezetők ( költségvetési szerv vezetője, gazdasági 
vezető) neve, beosztása: Kató Pálné – jegyző  

 

 

Szatymaz, 2010. március 08. 

 

      Készítette:  Juhász Lejla        

                                                                                          belső ellenőr 


