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Csanytelek Község Önkormányzata   Csanytelek Község Önkormányzata 
                      Polgármesterétől                               Jegyzőjétől  

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517;  

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 
 

626-4/2013. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. júniusi ülésére 
 
Tárgy: Csanytelek község önkormányzata  pénzügyi ellenőrzéséről (a megadott belső ellenőrzési program alapján) szóló 

belső ellenőri jelentés elfogadása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 
Okleveles pénzügyi revizora Juhász Lejla elvégezte a Csanytelek község önkormányzata pénzügyi ellenőrzését (a 
megadott belső ellenőrzési program alapján), melynek eredményéről szóló belső ellenőri jelentését ezen 
előterjesztéshez mellékeljük. 
Az ellenőrzés végrehajtása az előre kiadott – és képviselő-testület által elfogadott – ellenőrzési ütemterv 
szerint valósult meg.  
 
A belső ellenőr a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  370/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendeletben rögzített követelményeknek megfelelően készítette el jelentését, 
beterjesztőként pedig az Mötv. 119. § és az Áht 70. §-a szerint járunk el. 
 
Javasoljuk a Tisztelt képviselő-testületnek az előterjesztéshez csatolt belső ellenőri tárgyi jelentés és a 
mellékelt határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 
 
Csanytelek, 2013. június 21. 
 

Tisztelettel: 
 
 
 
 Forgó Henrik          Kató Pálné 
             polgármester                          jegyző 
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…./2013. (... ….) Ökt határozat 
 
Tárgy:  Csanytelek község önkormányzata  pénzügyi ellenőrzéséről (a megadott belső ellenőrzési program alapján) szóló 

belső ellenőri jelentés elfogadása 
 
 

Határozati javaslat 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta Csanytelek 
község önkormányzata pénzügyi  ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést, melyet változtatás nélkül 
elfogad. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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R E V I Z O R  

 
 
 

BELSŐ ELLENŐRZÉSI  J E L E N T É S  
 
 
 

CSANYTELEK KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZAT  
PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL 

 
 
 
 
Ellenőrzött szerv: Csanytelek Község Önkormányzat, 

Polgármesteri Hivatal 
 

 
Ellenőrzést végzi:     Juhász Lejla okleveles pénzügyi  
       revizor  
Ellenőrzésre vonatkozó  
jogszabályi  felhatalmazás :   370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről    
     

Ellenőrzött időszak:     2012-2013.év 
 
Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés a megadott belső 

ellenőrzési program alapján. 
 
Ellenőrzés időpontja :    2013. május  hó 
 
 
Ellenőrzés célja:  annak megállapítása hogy a pénzkezelés rendje  a törvényi előírásoknak és 
a szabályzatban foglaltaknak megfelel-e. 
Ellenőrzés módszere: megállapodások, szabályzatok ellenőrzése, az Önkormányzat és a 
Hivatal bank – és pénztárbizonylatok, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásának  
szúrópróbaszerű ellenőrzése. 
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Az  Önkormányzat pénzkezelését az ellenőrzött időszakban a Polgármesteri Hivatal végezte. 
A szabályzatokat a változásoknak megfelelően módosították. 
 
Az ellenőrzött időszakban a Hivatal rendelkezett a Pénzügyi Ügyrenddel és Számviteli 
politikával. 
 
A Pénzügyi Ügyrend tartalmazza a: 
 

1. Alapító okirat kelte, száma 
2. Az önkormányzat és a hivatal költségvetése finanszírozását szolgáló számlaszámok 
3. Az önkormányzat és a hivatal költségvetésének tervezésével és végrehajtásával 

kapcsolatos előírások, feltételek, feladat és hatáskörök 
4. Az önkormányzat közfeladati végrehajtásának módja 
5. A hivatalhoz rendelt önkormányzati közfeladatok felsorolása, azok pénzügyi, 

gazdasági tevékenysége 
6. A szervezeti egységek vezetőinek azon jogosítványai, melyek szerint a költségvetési 

szerv képviselőjeként járhatnak el 
7. Belső kontrollok (FEUVÉ) 
8. Ellenőrzési nyomvonal, amely a költségvetési szerv működési folyamatait hivatott 

rögzíteni 
9. Kockázatkezelés keretében intézkedések meghatározása a kiadott módszertani 

útmutató alapján 
10. Kontrollkörnyezet kialakítása, szervezeti struktúra, etikai elvárások, átlátható humán-

erőforrás kezelés 
11. Kontrolltevékenységek: engedélyezési és jóváhagyási eljárások, információhoz való 

hozzáférés, beszámolási eljárások 
12. Információ és kommunikáció: beszámolási szintek, határidők és módok 

meghatározása 
13. Monitoring rendszer kialakítása és folyamatos működtetése 

 
A Számviteli Politika tartalmazza a : 

I. Számviteli politika célja, tartalma 
II. Számviteli politika hatály 

III. Számviteli politika részletes előírásai 
 
Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Házipénztári és 
Pénzkezelési Szabályzata tartalmazza a: 
Pénzkezelés 

1. A pénztár- és a pénzkezelés általános szabályai 
2. A házipénztár működése 
3. A pénztárzárlat, napi záró pénzkészlet 
4. A pénzmegőrzés és tárolás, pénztári kulcsok kezelése 
5. A pénztáros távolmaradása, helyettesítése 
6. A készpénzszállítás szabályai 
7. A pénzkezelési feladatok és munkakörök 
8. A pénztárkezelés bizonylatai 
9. A bizonylatok kiállításának szabályai 
10. Az elszámolásra kiadott összegek 
11. A letétek és az értékpapírok kezelése, nyilvántartása 
12. A valuta (deviza) kezelése, nyilvántartása 
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Bankszámla kezelés 
1. Költségvetési elszámolási számla nyitása, vezetése 
2. Költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó számlák 
3. Nem közvetlenül a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó feladatok kimutatására 

szolgáló számlák 
4. A számlákhoz kapcsolódó készpénzforgalom, a számlákról teljesíthető kifizetések, 

utalások 
5. Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv bankszámlájának 

megnyitása 
6. Aláírás bejelentésének szabályozása 

 
Nyilatkozatok 

1. Pénztárosi  nyilatkozat 
2. Pénztáros helyettesi nyilatkozat 
3. Pénztárellenőri nyilatkozat 

 
Felhatalmazások, aláírási jogosultságok 

1. Pénzszállításra felhatalmazás 
 
Pénztár bizonylatok ellenőrzése 
 
Az Önkormányzat és a Hivatal 2012.évi és 2013.január-március  időszak bevételi-és kiadási 
pénztárbizonylatainak 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 pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait 

készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg rögzítették, 
 az aláírások során betartották a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - az államház-

tartásról szóló törvény végrehajtásáról - 60. § (1) bekezdésében foglaltakat „A 
kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a 
teljesítést igazoló személlyel.” 

 A kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezettek, de 2012. évben az utalványra nem 
vezették fel a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról  (3)  f) pontban foglaltak szerint a kötelezettségvállalások 
nyilvántartási számát. 2013. évben már tartalmazta az utalvány lap a 
kötelezettségvállalás nyilvántartási számát. 

 a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§-ban foglaltaknak megfelelően a kiadás 
teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányokat a 
szabályzatban meghatározott személy szakmailag igazolta. 

A pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait 
készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg rögzítették, az Államkincstár 
számítógépes programjának segítségével. 
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A vizsgált bevételi pénztárbizonylatok minden esetben tartalmazták a : 
- befizetés keltét, 
- befizető nevét, 
- befizetés jogcímét, 
- befizetett összegét, 
- összeg befizetőjének aláírását, 
- pénztáros aláírását. 

 
A  vizsgált kiadási pénztárbizonylatok minden esetben tartalmazták a:  

- kifizetés keltét, 
- összeg felvevőjének  nevét, 
- kifizetés jogcímét, 
- kifizetett összeget, 
- utalványozó aláírását, 
- pénztáros aláírását. 

 
A szúrópróbaszerűen vizsgált „időszaki pénztárjelentéseken” a záró pénzkészlet nem haladta 
meg a szabályzatban meghatározott összeget.  A pénztáros, pénztár helyettes és a 
pénztárellenőr a felelősségvállalási nyilatkozatokat aláírták. 
A pénz tárolására szolgáló páncélszekrény kulcsának "első példányát" a pénztáros kezeli, a 
tartalék kulcs biztonsági zárral felszerelt lemez szekrényben van elzárva.  
 
 
Bankbizonylatok ellenőrzése 
 
Az Önkormányzat és a Hivatal 2012.évi és 2013.január-március  időszak bevételi-és kiadási 
bankbizonylatainak  szúrópróbaszerű ellenőrzése során megállapítottam, hogy : 

 a bizonylatok időrendben vannak lefűzve, a csatolt számlákkal és egyéb 
bizonylatokkal együtt, 

 az utalványon  a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 59. § (1)-ban foglaltaknak  
megfelelően az utalványozó és az 58.§-ban foglalt érvényesítő aláírások minden 
esetben megvoltak, 

 az aláírások során betartották a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - az államház-
tartásról szóló törvény végrehajtásáról - 60. § (1) bekezdésében foglaltakat „A 
kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a 
teljesítést igazoló személlyel.” 

 A kötelezettségvállalásokról nyilvántartást vezettek, de 2012. évben az utalványra nem 
vezették fel a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról  (3)  f) pontban foglaltak szerint a kötelezettségvállalások 
nyilvántartási számát. 2013. évben már tartalmazta az utalvány lap a 
kötelezettségvállalás nyilvántartási számát.  

 a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 57.§-ban foglaltaknak megfelelően a kiadás 
teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt az okmányokat a 
szabályzatban meghatározott személy szakmailag igazolta. 
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A pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait 
készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg rögzítették, az Államkincstár 
számítógépes programjának segítségével. 
 
A bankszámla, előirányzat-felhasználási keretszámla forgalmát a hitelintézeti értesítés 
megérkezésekor a könyvekben rögzítették. 
 
A bankbizonylatok rögzítése előtt az „utalvány-rendelet” –en a 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  - 59 § (3) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően az alábbi adatokat hiánytalanul kitöltötték: 
Utalvány: 

- kiegyenlítés ideje, 
- bevételezendő, kifizetendő összeg, 
- terhelendő bankszámla száma, 
- kifizetés/befizetés jogcíme,  
- a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
- dátum, 
- utalványozó, kontírozó aláírása. 

 
Kontírozás: 

- áfa kulcs, 
- mozgásnem, 
- szakfeladat, 
- részletezés, 
- bontás,  
- kód, 
- összeg, 
- főkönyvi számla, 

 
A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylatok ( bank és pénztár) általános 
alaki és tartalmi kellékei a  törvényi előírásoknak megfelelően tartalmazták: 

 a bizonylat megnevezését és sorszámát, vagy egyéb más azonosítóját, 
 a bizonylatot kiállító gazdálkodó  megjelölését, 
 a gazdasági műveletet elrendelő személy megjelölését, az utalványozó és a 

rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr 
aláírását,  

 a bizonylat kiállításának időpontját, 
 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 adatait, 

 külső bizonylat esetében a bizonylat tartalmazta a bizonylatot kiállító gazdálkodó 
nevét, címét, 

 bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok 
körének, valamint annak az időszaknak a megjelölését, amelyre az összesítés 
vonatkozik . 
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Összegezve: az  Önkormányzat pénzkezelését megállapodás alapján 2012-2013. évben a 
Polgármesteri Hivatal végezte. A szabályzatokat a változásoknak megfelelően módosították. 
A bizonylatokat időrendben lefűzték, a csatolt számlákkal és egyéb bizonylatokkal együtt. A 
kiadási- és bevételi bank- és pénztárbizonylatokon az aláírások hiánytalanul megvoltak. A 
banki – és pénztári kifizetések  aláírásakor betartották a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet - 
az államház-tartásról szóló törvény végrehajtásáról - 60. § (1) bekezdésében foglaltakat „A 
kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem 
lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló 
személlyel.”A pénzforgalmat érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait 
készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg rögzítették, az Államkincstár 
számítógépes programjának segítségével. A bankszámla, előirányzat-felhasználási 
keretszámla forgalmát a hitelintézeti értesítés megérkezésekor a könyvekben rögzítették. 
 
Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területekért felelős vezetők neve, beosztása: Forgó 
Henrik– polgármester, Kató Pálné – jegyző. 
 
Szatymaz, 2013. május 16. 
 
 
         Juhász Lejla 
 
Záradék 
 
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -   a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről- 
42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldött belső ellenőrzési jelentéstervezet tartalmát 
megismertem, egyúttal tudomásul veszem a bekezdéseiben foglaltakat: 
(2) Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek megküldeni 
a belső ellenőrzési vezető részére. 
(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, legfeljebb 30 
napos határidőt is megállapíthat. 
(4) Soron kívüli ellenőrzés esetén a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál rövidebb 
határidőt is megállapíthat. 
(5) A jelentéstervezet megküldésére vonatkozó kísérő levélben fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét arra, hogy a 
határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül, 
valamint az észrevételek megküldésével egy időben lehetősége van a 43. § (1) bekezdése szerinti egyeztető 
megbeszélés kezdeményezésére. 
(6) Amennyiben az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezetre, akkor a nemleges válaszukkal 
együtt – amennyiben a jelentéstervezet megállapításokat vagy javaslatokat tartalmaz az érintett szervezeti egység 
vonatkozásában – már az intézkedési tervet is elkészíthetik és megküldhetik az ellenőrzést végző szerv vagy 
szervezeti egység részére a megadott véleményezési határidőn belül. 
(7) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről az észrevételezési határidő 
lejártától számított 8 napon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és indokolja az el nem fogadott 
észrevételeket vagy kezdeményezi a 43. § (1) bekezdése szerinti megbeszélés összehívását. 
(8) Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési jelentéstervezeten. Az érintettek 
észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához. 
43. § (1) Amennyiben az érintettek részéről a megállapításokat vitatják, akkor egyeztető megbeszélést kell 
tartani, bármelyik fél kezdeményezésére. 
(2) Az egyeztető megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső ellenőrök, az ellenőrzést 
végző szerv belső ellenőrzési vezetője, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője, irányított szervnél 
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végzett ellenőrzés esetén annak belső ellenőrzési vezetője, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezetői és 
szükség szerint más olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt. Az 
egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megbeszélés eredményét. A 
jegyzőkönyvet csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez. 
(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető az észrevételek átvezetése után a jelentéstervezetet az 
érintetteknek ismételten megküldheti visszamutatás céljából 5 napos határidővel. 
(4) Az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr 
aláírását követően a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá és megküldi a költségvetési szerv vezetője részére. 
44. § (1) A költségvetési szerv vezetője a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát megküldi: 
a) irányított, illetve felügyelt költségvetési szerv ellenőrzése esetén az ellenőrzött szerv vezetőjének, illetve 
b) saját szervezet ellenőrzése esetén az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, továbbá 
c) annak, akire vonatkozóan megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, 
és szükség esetén felkéri az intézkedési terv elkészítésére. 
(2) Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az nem befolyásolja az ellenőrzés lezárását. 
(3) A költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönthet úgy, hogy a 
lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására hozza az 
adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 
 
Csanytelek, 2013. ………… 
 
 
 
……………………………      ……………………………… 

Polgármester       Jegyző 


