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Ellenőrzés célja:  annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal működésének és 
gazdálkodásának szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és 
hatékonysági követelményeknek megfelelő-e. A Folyamatba épített vezetői ellenőrzés 
rendszerét kidolgozták-e, dokumentációja folyamatosan történik-e. 



A belső kontroll egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet vezetése és dolgozói 
valósítanak meg, és amelyet a kockázatok meghatározására és ésszerű biztosíték biztosítására 
alakítanak ki ahhoz, hogy a szervezet a küldetésének teljesítése során megvalósítsa a 
következő fő célokat: 
• A tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, etikusan, gazdaságosan, 
hatékonyan és eredményesen hajtsa végre; 
• Teljesítse az elszámolási kötelezettségeket; 
• Megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak; 
• Megvédje a szervezet forrásait a veszteségektől, a nem rendeltetésszerű használattól és 
károktól. 
 
A belső kontroll egy dinamikus, összetett folyamat, amely folyamatosan alkalmazkodik a 
szervezetet érő változásokhoz. műveletek sora, amelyek beleszövődnek a szervezet minden 
tevékenységébe, folyamatosan végbemennek azokban. 
A belső kontrollt a vezetés és a többi dolgozók valósítják meg. A vezetés elsődleges feladata a 
felügyelet, a vezetés határozza meg a célokat is, és általános felelősséget visel a belső 
kontrollrendszerért. A belső kontroll biztosítja azokat a mechanizmusokat, amelyek a 
szervezet céljait veszélyeztető kockázatok megismeréséhez szükségesek, a vezetésnek kell 
meghatároznia a belső kontrolltevékenységeket, valamint figyelemmel kísérni és értékelni 
azokat. 

A vezetés feladata, hogy azonosítsa a kockázatokat, és megfelelő választ biztosítson azokra 
annak érdekében, hogy maximális mértékben valószínűsítse a szervezet küldetésének 
teljesítését. A belső kontroll segítséget nyújthat a kockázatok mérsékléséhez, mindamellett 
csak egy ésszerű biztosítékát tudja garantálni a küldetés teljesítésének, a kitűzött általános 
célok elérésének. 
A szervezet tevékenységeit szabályszerűen, etikusan, gazdaságosan, hatékonyan és 
eredményesen kell végrehajtani. A tevékenységeknek meg kell felelnie a szervezet 
küldetésének. 
 
Szervezeti struktúra – kontrollkörnyezet 
 
A költségvetési szerv vezetője olyan kontrollkörnyezetet alakított ki, amelyben: 

- világos a szervezeti struktúra, 
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 
- meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 
- átlátható a humánerőforrás‐kezelés. 

 

A Polgármesteri Hivatal egységes, saját költségvetési előirányzata körében önálló 
költségvetési szerv. A polgármester, az alpolgármester és a jegyző feladat- és hatáskörét, ide 
értve az egyes ügyintézők hatáskörébe utalt jogköröket is, a képviselőt-testület hivatala által 
látja el. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak alapján a 
kontroll-tevékenységek kiterjednek az egész szervezetre, annak minden szintjére és minden 
funkciójára. Magukban foglalják a különböző megelőző és feltáró kontrollokat. 

Az egység szervezeti felépítése biztosítja: 
- a felhatalmazás és felelősség felosztását; 
- hatáskör és elszámolási kötelezettség meghatározását; 
- megfelelő beszámolást. 



 
Az SZMSZ-ben meghatározottak és a  szervezeti felépítés  tükrözi a szervezetben a 
felhatalmazottságok és felelősségek (feladat- és hatáskörök) legfontosabb területeit. 

A Gazdálkodás Ügyrendje részletesen tartalmazza a gazdasági szervezet által ellátandó 
pénzügyi-gazdálkodási feladatokat: 

- Tervezés 
- Előirányzat-felhasználás  
- Saját hatáskörű előirányzat-módosítás  
- Üzemeltetés, fenntartás, működtetés  
- Beruházás  
- Vagyonhasználat, hasznosítás  
- Munkaerő-gazdálkodás  
- Készpénzkezelés  
- Könyvvezetés és beszámolási kötelezettség  
- FEUVE-i kötelezettség  
- Adatszolgáltatás  
- A pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személy(ek) feladatai  
- A vezetők, és más dolgozók feladat-, hatás- és jogköre  
- A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv(ek) tekintetében ellátandó 

feladatok 

A pénzügyi-gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős személyek részletes feladatait a 
munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások elkészítéséért és aktualizálásáért a 
jegyző tartozik felelősséggel. A munkaköri leírások a gazdasági szervezet ügyrendjének 
mellékletét képezik.  

 A gazdasági vezető feladatai a következők: 

- a gazdasági szervezet közvetlen irányítása és ellenőrzése, 
- a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatás adása, ellenőrzése,  
- gazdasági intézkedések hozása,  
- a gazdasági szervezet tevékenységének jogszabályok szerinti ellátása. 

 
Szabályzatok 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet 20.§ (3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szerv belső szabályzatban rendezte a 
működéséhez, gazdálkodásához kapcsolódó és pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem 
szabályozott kérdéseket, így különösen: 

a) a gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, a szakmai 
teljesítés igazolása, az érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és 
dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének 
rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, 
feltételeket, 

b) a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet, 
c) a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásával 

kapcsolatos kérdéseket, 
d) az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdéseit, 



e) a helyiségek és berendezések használatára vonatkozó előírásokat, 
f) a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának szabályait, 
h) a vezetékes és rádiótelefonok használatát, 
i) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. 

A Hivatal belső szabályzatai: 

- Számviteli Politika 
- Számlarend 
- Házipénztár- és Pénzkezelési Szabályzat 
- Bankszámlakezelési Szabályzat 
- Leltározási Szabályzat 
- Selejtezési Szabályzat 
- Értékelési Szabályzat 
- Bizonylati Rend 
- Utalványozási Szabályzat 
- Vagyongazdálkodási Szabályzat 
- Közbeszerzési Szabályzat 
- Tűzvédelmi Szabályzat 
- Munkavédelmi Szabályzat 
- Számítástechnikai Védelmi Szabályzat 
- Belső Ellenőrzési Szabályzat 
- Belső Ellenőrzési Kézikönyv 
- Kockázatkezelési Szabályzat 
- Útmutató a szabálytalanságok kezeléséhez 

 
Belső kontroll – FEUVE 
 
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet 155. § (1) a 
költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és sajátosságaira 
tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet belső kontrollrendszerét, 
ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzéseket (FEUVE) 
működtetni. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 
szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 
előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes gazdálkodás követelményeit. 
 
A fentiekben foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal elkészítette a Folyamatba 
épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzatát, így eleget tett a 
jogszabály 151. § -ban  foglalt, alábbi követelményeknek: 

- A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és 
sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet 
belső kontrollrendszerét, ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 
ellenőrzéseket (FEUVE) működtetni. A belső kontrollok kialakítása során a 
költségvetési szerv vezetője figyelembe veszi a pénzügyminiszter által közzétett, az 
államháztartási belső kontroll standardokra vonatkozó irányelvet. 

- A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 
szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására 



szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 

- A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv 
vezetőjének figyelembe kell vennie a pénzügyminiszter által közzétett módszertani 
útmutatókban foglaltakat. 

- A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási 
külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat 
és javaslatokat. 

 
 
Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó szabályozás tartalma: 

I. Általános szabályok 
II. A FEUVE rendszer és a szabályozottság 
III. A FEUVE rendszer és a szabályosság 
IV. A FEUVE rendszer és a gazdaságosság 
V. A FEUVE rendszer és a hatékonyság 
VI. A FEUVE rendszer és az eredményesség 
VII. Ellenőrzési nyomvonal 
VIII. Kockázatkezelés 

 
Ellenőrzési nyomvonal 
 
A költségvetési szerv vezetője elkészítette és aktualizálta a költségvetési szerv ellenőrzési 
nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba 
foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és 
információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok 
nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 
Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek 
jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli 
fel. 

Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza a: 

- feladatot ellátó nevét  
- ellenőrzésért felelős nevét 
- ellenőrzés időpontját 
- vezetői ellenőrzés nevét 
- vezetői ellenőrzés időpontját 
A neveket a táblázatban kódszámokkal helyettesítették, így az ügyintéző változásnál, csak a 
kódszám melletti nevet kell módosítani. 

A költségvetési szerv működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő eljárásrendjeit a 
gazdálkodás területén egységes folyamatként mutatja. A belső kontroll módszertana alapján 
2010. évtől  az összes munkafolyamatra kiterjedően meg kell határozni az ellenőrzési 
pontokat. Javaslom, hogy dolgozzák ki az összes munkafolyamatra kiterjedően a belső 
kontroll pontjait. 
 
 
 
 



Kockázatkezelés 
 
A költségvetési szerv vezetője az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Korm. Rendelet 157.§-ban foglaltaknak megfelelően a Kockázatkezelési Szabályzat alapján a 
kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végez és kockázatkezelési 
rendszert működteti. 
Kockázatkezelés Szabályai: meghatározza a kockázat fogalmát, elsődleges okait, a 
kockázatkezelés lépéseit. 

Kockázatkezelési Szabályzat tartalmazza: 

I. A kockázat fogalma 
II. A kockázat kezelője 
III. A kockázatkezelési hatókör 
IV. Végrehajtás szabályai: 

- a kockázat azonosítása, 
- a kockázatkezelés, 
- a kockázatkezelés időtartama, 
- a kockázatok és intézkedések nyilvántartása. 

 
 

Szabálytalanságok kezelése 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet 161.§-ban 
foglaltaknak megfelelően a költségvetési szerv vezetője kialakította a szabálytalanságok 
kezelésének eljárásrendjét, melyet az Útmutató a szabálytalanságok kezeléséhez 
szabályozás tartalmaz. 

A folyamatba épített ellenőrzés gyakorlati megvalósítása 
 
A hivatal létszámából adódóan az előzetes, a folyamatba épített és az utólagos ellenőrzés nem 
tud teljesen elkülönülni egymástól. Ennek ellenére a jogszabályban meghatározott 
összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve gyakorlatban is megvalósulnak az 
egyeztetések, értekezletek és a konkrét ellenőrzések során. 
A hivatalban minden csütörtökön munkaértekezlet van, melyen részt vesz a polgármester, 
jegyző, gazdasági vezető, műszaki előadó (szükség esetén)és az intézményvezetők. 
A költségvetési szerv folyamatba épített ellenőrzésével kapcsolatos konkrét feladatokat, 
felelősöket, határidőket és dokumentációkat a  „munkafolyamatba épített, konkrét feladatok, a 
feladatellátásra kötelezettek, az ellenőrzésért felelős személyek, valamint a kapcsolódó 
vezetői ellenőrzés megjelölésével” szabályozás tartalmazza. 
A költségvetési koncepció elkészítésekor a hivatal információkat kér írásban az 
intézményektől. A javaslat változtatás nélkül beépítésre kerül a koncepcióban, majd a 
tényleges költségvetés elkészítése előtt, a pénzügyi források ismeretében  egyeztetnek. Az 
egyeztetésről készült jegyzőkönyvet a képviselő-testület megkapja. 
Az előirányzat felhasználásának tervezését az előirányzat ütemterv tartalmazza, illetve hozzá 
kapcsolódik a tényleges pénzforgalom tervezése, melyet a likviditási ütemterv tartalmaz. 
Mindkét nyilvántartást a pénzügyi munkatárs a változásoknak megfelelően módosította, azok 
ellenőrzését a pénzügyi vezető aláírásával dokumentálta. 
A hivatal pénzügyi dolgozója folyamatosan vezeti a kötelezettségvállalások nyilvántartását, 
valamint rendszerezve lefűzi a pénzügyi döntések dokumentumait (ideértve a költségvetési 



tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti 
visszafizettetések dokumentumait is), 
Az utalványozás és az ellenjegyzés az érvényesített bizonylat alapján történik. Az érvényesítő 
személy az érvényesítés előtt meggyőződik arról, hogy a bizonylat alakilag és tartalmilag 
megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az ellenjegyzés során az ellenjegyző személy igazolja, 
hogy a kifizetéshez a megfelelő pénzügyi forrás rendelkezésre áll. 
Ezek a folyamatok magukba foglalják az előzetes pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések 
szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését. 
A pénzügyi csoport dolgozója  a gazdasági események elszámolását, a hatályos 
jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolást a pénzforgalmi jelentés leadását 
megelőzően ellenőrzi azt, hogy a kiadások a megfelelő költséghelyen kerültek-e könyvelésre, 
majd a kinyomtatott dokumentumot aláírásával igazolja. 
A negyedéves értékcsökkenés elszámolását számítógépes programmal végzik el, a pénzügyi 
dolgozók minden elszámolás előtt ellenőrzik, hogy az előző időszak beszerzései a megfelelő 
helyre lettek-e könyvelve, illetve azt, hogy az analitikus nyilvántartás és a főkönyv összege 
megegyezik-e. Amennyiben az egyezőség fennáll az értékcsökkenés összege könyvelésre 
kerül. 
A pénzkezelés során a pénztáros aláírásával hitelesíti a befizetési, illetve a kiadási 
pénztárbizonylatokat. Meghatalmazással történő készpénzfelvételnél ellenőrzi, hogy azok 
szabályszerűek –e. Az elszámolásra kiadott előlegekről folyamatos nyilvántartást vezet, 
figyelemmel kíséri a határidőre történő elszámolást. 
Záráskor adatot szolgáltat az el nem számolt előlegek összegéről. 
A pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatokon az aláírások hiánytalanul megvoltak, a 
pénztárzárás utáni ellenőrzést a szabályzatban foglalt dolgozó a szúrópróbaszerűen ellenőrzött 
napokon elvégezte.  
A pénzügyi vezető szúrópróbaszerűen ellenőrzi, hogy a szállító-vevő analitikák vezetése 
naprakész-e. A nyilvántartás vezetését számítógépes program segítségével végzik. A 
kinyomtatott listán ellenőrzik, és kiemelik azokat a tételeket, melyek rendezése szükséges. Az 
ellenőrzést a pénzügyi csoportvezető aláírásával igazolja. 
 
 
 
Összegezve: a Polgármesteri Hivatal működésének és gazdálkodásának szervezettsége és 
szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági követelményeknek 
megfelelő. A költségvetési szerv vezetője olyan kontrollkörnyezetet alakított ki, amelyben 
világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 
meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható a humánerőforrás‐ 
kezelés. 
Az SZMSZ-ben meghatározottak és a  szervezeti felépítés  tükrözi a szervezetben a 
felhatalmazottságok és felelősségek (feladat- és hatáskörök) legfontosabb területeit. A 
pénzügyi-gazdálkodási, valamint az egyéb feladatok ellátásáért felelős személyek részletes 
feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák.  
 
A költségvetési szerv vezetője: 
- elkészítette a Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) 
szabályzatát, így eleget tett a jogszabály 151. § -ban  foglaltaknak, 
- elkészítette és aktualizálta a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a 
költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy 
folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és 



információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve 
azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését, 
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet 157.§-ban 
foglaltaknak megfelelően a Kockázatkezelési Szabályzat alapján a kockázati tényezők 
figyelembevételével kockázatelemzést végez és kockázatkezelési rendszert működteti, 
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. Rendelet 161.§-ban 
foglaltaknak megfelelően a költségvetési szerv vezetője kialakította a szabálytalanságok 
kezelésének eljárásrendjét, melyet az Útmutató a szabálytalanságok kezeléséhez szabályozás 
tartalmaz. 
A költségvetési szerv működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő eljárásrendjeit a 
gazdálkodás területén egységes folyamatként mutatja. A belső kontroll módszertana alapján 
2010. évtől  az összes munkafolyamatra kiterjedően meg kell határozni az ellenőrzési 
pontokat. Javaslom, hogy dolgozzák ki az összes munkafolyamatra kiterjedően a belső 
kontroll pontjait. 
 
A hivatal létszámából adódóan az előzetes, a folyamatba épített és az utólagos ellenőrzés nem 
tud teljesen elkülönülni egymástól. Ennek ellenére a jogszabályban meghatározott 
összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve gyakorlatban is megvalósulnak az 
egyeztetések, értekezletek és a konkrét ellenőrzések során. 
 
 
 
 
 
Szeged, 2010. július 22.. 
 
 
 
 
 

         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 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 


