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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. márciusi ülésére

Tárgy: 2011. évr l szóló éves bels  ellen rzési összefoglaló jelentés elfogadása

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Okleveles pénzügyi
revizora Juhász Lejla elkészítette az önkormányzat költségvetési szervénél a Polgármesteri
Hivatalnál az általa 2011. évben végzett ellen rzésekr l szóló éves összefoglaló jelentését.
Az ellen rzések végrehajtása az el re kiadott (és képvisel -testület által elfogadott) ellen rzési ütemterv szerint
valósult meg.

A költségvetési szervek bels  kontrollrendszerér l és bels  ellen rzésér l szóló 370/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet 48. §-ában rögzített követelményeknek megfelel en készített összefoglaló jelentését a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 92. § (10) bekezdése szerint a zárszámadási
rendelet beterjesztésével egy-id ben terjesztjük a Képvisel -testület elé.

Javasoljuk a Tisztelt Képvisel -testületnek az el terjesztéshez csatolt bels  ellen ri összefoglaló és a
mellékelt határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2012. március 19.

Tisztelettel:

Forgó Henrik    Kató Pálné
             polgármester        jegyz
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…./2012. (IV. ...) Ökt határozat

Tárgy: 2011. évi bels  ellen rzésr l szóló összefoglaló jelentésének elfogadása

Határozati javaslat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek
Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2011. évi ellen rzéseir l készült összefoglaló bels
ellen rzési jelentést, melyet változtatás nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete Tagjai (Helyben)
- Juhász Lejla bels  ellen r
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár



Éves Ö s s z e f o g l a l ó jelentés

Csanytelek Község 2011. évi Bels  ellen rzésér l
A függetlenített bels  ellen rzés feladata, hogy tevékenységével segítse a szervezetet a
vezet i döntések megalapozásában, a bels  tartalékok feltárásában, az eszközök hatékony
felhasználásában, a hiányosságok és szabálytalanságok megel zésében, a káros
következmények elhárításában, csökkentésében, a vagyoni pénzügyi helyzet megfelel
számbavételében és megállapításában.

Csanytelek Község bels  ellen rzését 2011. évben a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
által megbízott bels  ellen r végezte, a képvisel -testület által elfogadott bels  ellen rzési
terv alapján.
A független   bels  ellen rzés feladatai  kiterjedtek  a pénzkezelés rendjének, a munkaügyi
nyilvántartások, valamint a vagyongazdálkodás vizsgálatára.

Ellen rzések tárgyköre és célja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés során a
jogszabályban, illetve a szabályzatban foglaltakat betartották-e. A Polgármesteri Hivatalban a
munkaügyi dokumentumokat a jogszabályban ill. a szabályzatokban foglaltaknak megfelel en
vezetik-e. A Polgármesteri Hivatalnál a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartásokat  a
jogszabályi el írásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelel en vezetik-e.

Az ellen rzések jogszabályi alapjai: az ellen rzéseket 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 számvitelr l
szóló 2000. évi C. törvény, a közbeszerzésekr l szóló 2003. évi CXXIX. törvény, az állam-
háztartás m ködési rendjér l szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII.24.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek bels  ellen rzésér l szóló
193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet el írásai szerint.

A bels  kontrollrendszer m ködésének értékelése ellen rzési tapasztalatok alapján az
alábbiak szerint:

a bels  kontrollrendszer szabályszer ségének, gazdaságosságának, hatékonyságának
és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
a bels  kontrollrendszer öt elemének értékelése.

A költségvetési szerv vezet je olyan kontrollkörnyezetet alakított ki amelyben világos a
szervezeti struktúra, egyértelm ek a felel sségi, hatásköri viszonyok és feladatok, átlátható a
humáner forrás-kezelés. Elkészítette és aktualizálta a költségvetési szerv ellen rzési
nyomvonalát, amely a költségvetési szerv m ködési folyamatainak táblázatba foglalt,
folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felel sségi és
információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellen rzési folyamatokat, lehet vé téve
azok nyomon követését és utólagos ellen rzését. Szabályozta a szabálytalanságok
kezelésének eljárásrendjét, amely - a fejezetet irányító szervek kivételével - a költségvetési
szerv szervezeti és m ködési szabályzatának mellékletét képezi. A kockázati tényez k
figyelembevételével kockázatelemzést végzett, melynek során felmérte és megállapította a
költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejl  kockázatokat.
A szervezeten belül kontrolltevékenységeket alakított ki, melyek biztosítják a kockázatok
kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. Bels  szabályzataiban szabályozta
az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, az információkhoz való hozzáférést, a fizikai
kontrollokat (hozzáférés az eszközökhöz) valamint a beszámolási eljárásokat.



A kialakított információs és kommunikációs rendszerek biztosították, hogy a megfelel
információk a megfelel  id ben eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez,
illetve személyhez. Olyan monitoring rendszert m ködtetett, mely lehet vé tette a szervezet
tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.
Intézkedési terv készítésére nem volt szükség.

Ellen rzések módszere: bels  szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, do-
kumentációk gy jtése, feldolgozása, értékelése, az Önkormányzat vezet ivel a meglév
gazdasági programok, továbbá kockázatelemzés alapján a helyszínen történ  tartalmi ellen-

rzése, a szakmai felel sökkel interjúk készítése.

Az éves ellen rzési tervben foglaltak teljesítésre kerültek.
Az ellen rzési tevékenységet akadályozó tényez  nem volt.
Az ellen rzés során büntet -, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel.
A Hivatal vezet i és illetékes munkatársai az ellen rzést végz  szakember számára minden
szükséges információt átadtak, a helyszíni egyeztetés során a megfelel  kiegészítéseket és a
kért szóbeli tájékoztatást biztosították.

2011. év
Pénzkezelés rendjének ellen rzése

Ellen rzés típusa: Pénzügyi ellen rzés

Ellen rzött id szak: 2011. év
Ellen rzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

A pénzkezelés rendjének ellen rzése során megállapításra került, hogy a bevételi-és kiadási
bizonylatok id rendben vannak lef zve, a csatolt számlákkal és egyéb bizonylatokkal együtt.
A szúrópróbaszer en ellen rzött könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok
( bank és pénztár) általános alaki és tartalmi kellékei a  törvényi el írásoknak megfeleltek. A
banki utalások utalványrendeletein a - az Ámr. 78-79. § -ában foglaltaknak – megfelel en az
utalványozó és az ellenjegyz  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. A Pénzkezelési szabályzat módosítása a jogszabályi változások miatt az
ellen rzés id pontjában folyamatban volt.

Munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellen rzése

Ellen rzés típusa: Szabályszer ségi ellen rzés

Ellen rzött id szak: 2010-2011. év
Ellen rzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal köztisztvisel i közszolgálati nyilvántartásának  szúrópróbaszer
ellen rzése alapján megállapítható, hogy a foglalkoztatottak közszolgálati alapnyilvántartása
tartalmazta az 1992.évi XXIII. törvény 3. számú mellékletében felsoroltakat.
A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában lév  közalkalmazottak nyilvántartása tartalmazta a
1992. évi XXXIII. törvény 5. számú mellékletében meghatározott adatokat. A munkaid
nyilvántartására jelenléti ívet vezetnek, mely tartalmazza a munkaid  kezdeti és befejezési



id pontját. A szabadságok nyilvántartása a „KIR3” programmal történik, szabadság
engedélyezésre „szabadságengedély” nyomtatványt használnak. A szúrópróbaszer en
ellen rzött nyilvántartás és az engedély  nyomtatvány adatai megegyeztek.

Vagyongazdálkodás ellen rzése

Ellen rzés típusa: Szabályszer ségi ellen rzés

Ellen rzött id szak: 2010-2011. év
Ellen rzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat tulajdonában lév , minden önálló ingatlanáról az egyedi nyilvántartást
elkészítették azokat a könyvviteli nyilvántartásokba felvezették. Az Önkormányzat képvisel -
testülete a 30/2009. (XII.18.) Ör. számú rendeletében határozta meg a vagyon feletti
rendelkezési jogot. Az analitika és a f könyvadatai megegyeztek, a 2011. évi változásokat a

könyvbe és a nyilvántartásokba bevezették, a folyamatban lév  beruházásokat az analitikus
nyilvántartásban és a f könyben is folyamatosan vezették. A nagyérték  tárgyieszközök
nyilvántartása  a „KATA WIN” program eszköz moduljával történik. A f könyv állományi és
forgalmi számláinak értékei megegyeztek az analitikus nyilvántartás értékeivel.

Szatymaz, 2012. március  09.

Juhász Lejla
Bels  ellen rzési vezet


