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ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
Tápiógyörgye Község Önkormányzatnál 20 ll. évben végzett

belső ellenőrzésről

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

A Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás keretében megszervezett belső
ellenőrzés az előzetes kockázatelemzés, valamint a jóváhagyott belső ellenőrzési
terv alapján, a belső ellenőrzési kézikönyvvel összhangban az önkormányzatnál
a 20 ll. költségvetési évre kijelölt szervezeti egységek és folyamatok
ellenőrzését elvégezte.
A polgármesteri hivatal j egyzőj évei előzetesen egyeztetésre kerültek az
ellenőrzés alá vont munkafolyamatok.

Kiemelt ellenőrzési szempont volt az önkormányzat informatikai
lefedettségének, az alkalmazott informatikai rendszerek megbízhatóságának,
folyamatok szabályozottságának, megfelelő ellenőrzési kontrollok működésének
ellenőrzése. Annak megállapítása, hogy az alkalmazott szoftverek mennyiben
szolgálják a gazdasági folyamatok szabályszerű, gazdaságos és hatékony
ellátását. Az ellenőrzés feladata volt továbbá az informatikai fejlesztések
indokoltságának és célszerűségének értékelése.

Kiemelt feladat volt a költségvetési szervek működés finanszírozásának,
előlegek és ellátmányok folyósításának, elszámolásának, intézményi
bevételekkel történő elszámolás utóvizsgálata.
Az előző évi ellenőrzés tapasztalatai alapján a folyamatba épített, előzetes és
utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályozásának és működtetésének
kiépítése kiemelt feladatot jelent (Polgármesteri hivatal és a hozzá tartozó
önállóan működő intézmények).

Emellett átfogó ellenőzést végeztünk a Gazdasági és Műszaki Ellátó
Szolgálaínál, hogy a gazdálkodás szabályszerűségét biztosították-e, a
feladatellátása során biztosítják-e a gazdaságosságot, hatékonyságot és
eredményességet, a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok
megfelelően segítették -e a hatékony gazdálkodást.



1.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a
tervtől való eltérések indoka, a terven felüli ellenőrzések indokoltsága

A belső ellenőrzési tevékenység keretében a kijelölt ellenőrzések végrehajtásra
kerültek. A belső ellenőrzési tevékenység során a beszámolási időszakban
megjelent új jogszabályok, jogszabály módosítások, módszertanok a felkészülés
során figyelembevételre kerültek.

1.2. A tervezés minőségének utólagos rövid értékelése

Az önkormányzat vezetőivel történt egyeztetés folyamatos volt, megfelelőnek
bizonyult a kockázatelemzés hatékonysága a kiválasztott ellenőrzési
szempontok alapján. A kockázatelemzés során a kockázatok súlyozásra kerültek.
A kiadások és bevételek vizsgálatát minden vizsgált költségvetési szerv
esetében lefedte a belső ellenőrzési tevékenység. A tervezés során a
kockázatelemzés kiterjedt minden pénzgazdálkodással összefüggő területre.

2. Az ellenőrzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeit, a tevékenységet
elősegítő és akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés az előző évekhez hasonlóan a kistérségi társulás szervezetén
belül, külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzést és a belső
ellenőrzési vezetői feladatokat 20 ll. évben is költségvetési minősítéssel
rendelkező könyvvizsgáló társaság, aK. F. Audit Kft ( 2760 Nagykáta, Bajcsy-
Zs. u. 26. ) végezte. Az ellenőrzésbe bevont munkatársak megfeleltek a
vonatkozó szakmai követelményeknek, könyvvizsgálóként, illetve mérlegképes
könyvelőként több éves költségvetési területen végzett ellenőrzési gyakorlattal
rendelkeznek, a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Nemzetgazdasági
Minisztérium által regisztrált belső ellenőrök.

A belső ellenőrök a meghatározott feladatokat költségvetési szerveknél szerzett
tapasztalataik alapján végezték a munkájukhoz szükséges saját technikai
eszközökkel. Az önkormányzatnak a belső ellenőrzés költségkihatással nem járt.
A költségekre a forrást a belső ellenőri szervezet a kistérség által igényelhető
állami támogatásból kapta.

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtása során akadályozó tényező nem merült
fel, az együttműködés az ellenőrök és az ellenőrzött intézmények között
megfelelő, segítőkész volt. Az ellenőrzés jó munkakapcsolatban zajlott.



A helyszíni ellenőrzéseket követően elkészített jelentéstervezetek egyeztetésre
kerültek az önkormányzat jegyzőjével és az érintett feladatot ellátó szervezeti
egységek vezetőivel. Az esetleges észrevételek a végleges jelentéseknél
figyelembe vételre kerültek.

Belső ellenőrzési vezető 370/2011 (XII. 31.) Korm. Rendelet 50. § alapján
nyilvántartást vezet az elvégzett belső ellenőrzésekről, gondoskodik az
ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről.

3. Az önkormányzat belső kontrollrendszerének értékelése

3.1. Kontrollkörnyezet:
Az Áht és a 370/20 ll. Korm. Rendelet előírásainak megfelelően a költségvetési
szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben:

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

Ezen elvek érvényesülését a belső szabályzatok biztosítják. A szabályzatokat a
2012. január I-től alkalmazandó törvényi előírások szerint felülvizsgálni és
módosítani kell. Ennek alapján aktualizálni szükséges a költségvetési szerv
ellenőrzési nyomvonalát, különösen a felelősségi és információs szinteket és
kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon
követését és utólagos ellenőrzését. Szabályozni szükséges az ellenőrzések
tapasztalatai alapján, különösen a pénzgazdálkodás területén a
szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely a polgármesteri hivatal
és a költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatának mellékletét
képezi.

3.2. Kockázatkezelés:
A kockázati tényezők figyelembevételével évente kockázatelemzést kell végezni
és ez alapján a kockázatkezelési rendszert aktualizálni kell. A kockázatelemzés
során fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv
tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat. A kockázatkezelés
keretében meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedéseket
és megtételük módját.

A kockázatkezeléssei kapcsolatos ellenőrzés által feltárt problémák a
munkafolyamatban foglalt ellenőrzési pontok kiépítésében, a pénzgazdálkodás
területén jelentkeznek.



3.3. Kontrolltevékenységek:
A kontrolltevékenység kialakításával biztosítani kell a kockázatok kezelését,
hozzájárulva a szervezet céljainak eléréséhez. A költségvetési szervek
vezetőinek feladata a szükséges kontrollok kiépítése. A költségvetési szervek
FEDVE szabályozásának keretében javasoljuk szabályozni:

• engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat,
• az információkhoz való hozzáféréseket,
• fizikai kontrollokat (hozzáférés az eszközökhöz),
• beszámolási eljárásokat.

3.4. Információ és kommunikáció:
Biztosítani kell, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az
illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs
rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy
azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek,
határidők és módok világosan meg legyenek határozva.

3.5. Monitoring:
A monitoring rendszer működtetése során lehetővé kell tenni, hogy az
önkormányzat költségvetési szerveinek, gazdasági társaságának tevékenységét, a
célok megvalósítását a vezetés és az ellenőrző szervek folyamatosan nyomon
tudják követni. A belső ellenőrzés kiemelt feladata a jövőben a tevékenységén
keresztül elősegíteni a belső kontrollrendszerek és a monitoring minőségének
javítását.

4. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság
gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

2011. év folyamán nem derített fényt a belső ellenőrzés olyan hiányosságra,
amely büntető feljelentés megindítására adott okot.

5. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai

Különösen a szabályozottság, a számviteli és államháztartási szabályok
betartása, a könyvelési folyamatok zártsága, a belső ellenőrzési rendszer
működése és dokumentáltsága során állapítható meg kockázati tényező.
Pontosítani kell a költségvetési szervek saját bevételek feletti rendelkezési
jogosultságát, ezekkel történő elszámolását.



Javasolt intézkedések felsorolása:

Összességében megállapítható, hogy a gazdálkodás törvényessége biztosított, az
ellenőrzés által feltárt szabálytalanságok ellenére is.

Az előző évben kiemelt kockázati tényezőként került megállapításra a
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés kialakításának,
szabályozásának és működtetésének hiányosságai.

A vizsgált pénzkezelési feladatellátásoknál, folyamatoknál összességében
megállapítható, hogy a gazdálkodás törvényessége biztosított. A pénzkezelési
szabályzatban megfelelően szabályozták a pénzkezelés rendjét, helyesen
határolták el a felelősséget és a feladatokat. A szabályzatok közötti összhang
terén tapasztaltak a belső ellenőrök hiányosságokat.

1. Informatikai rendszer

A polgármesteri hivatal informatikai lefedettsége és hatékonysága megfelelő, de
további fejlesztések indokoltak.

Az informatikai rendszer szabályszerűsége, az informatikai rendszer
szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonysága érdekében javasoljuk az
önkormányzat jegyzőjének:

- az önkormányzat informatikai stratégiájának kiegészítését a jövőbeni
szerveres hálózatra vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel,.

- szabályozzák a számítástechnikai hibajelentések és hibaelhárítások
dokumentálási szabályait,

- a leltári számok feltüntetését a számítógépeken és a nyilvántartásokban
a könnyebb beazonosíthatóság, összeegyeztethetőség céljából, és az
egyező ség megteremtését a nyilvántartások között,

- vízdíj számlázó program esetében új nyilatkozat kérését az azóta
bekövetkezett jogszabályi változások miatt, és a program
dokumentációjának beszerzését,

- a vízdíj számlázó program esetében biztosítani a program készítőjének
a 4/1995. (XI. 22.) PM rendelet lIF § (2) bekezdése szerinti előírások
betartását,

- a számítástechnikai eszközökről készített topológiai ábrát kezeljék az
informatikai biztonsági szabályzat mellékleteként,



- csatolják az Informatikai Biztonsági Szabályzat mellékleteként a
dolgozók adatkezelési nyilatkozatát.
a hozzáférési jogosultságok megállapítását, engedélyezését,
módosítását, karbantartását és visszavonását részletesen szabályozó
dokumentum elkészítését, a jelszavak megfelelő módon történő
kezelését,

- gondoskodjanak az informatikai biztonsági feladok FEUVE rendszerbe
történő beépítéséről,

- gondoskodjanak az informatikai szabályzatokban foglaltak
megismertetéséről,

- minden munkaállomás operációs rendszerét védjékjelszóval,
- javasoljuk a mentési folyamatok részletes felhasználónkénti,

programonkénti részletes leszabályozását és ennek az Informatikai
Biztonsági Szabályzat mellékleteként történő csatolását

- a verzióváltásokról nyilvántartás vezetését,
- a szünetmentes áramforrásokat vizsgálják felül, szerezzenek be a többi

számítógép ekhez is szünetmentes áramellátást biztosító eszközöket.
- a vírusvédelem terül etén a szükséges intézkedések megtételét,
- üzemeltetési napló vezetését,
- gondoskodjanak az informatikai feladatok ellátásával érintett

munkakörökben is munkaköri leírások kiegészítéséről.

II. a Tápiógyörgye Község Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó
Szolgálat költségvetési szervnél végzett célvizsgálat

A Tápiógyörgye Községi GAMESZ-nél a vizsgált időszakban a működés, a
gazdálkodás szabályozása terül etén és a szabályozásra vonatkozó előírások
betartásánál is több hiányosságot találtunk.
Megállapítottuk, hogyapénzgazdálkodási jogkörök szabályozására
vonatkozó előírásokat nem tartják be, és nem érvényesültek maradéktalanul a
beszámoló készítésére és a könyvvezetésre vonatkozó számviteli alapelvek.
Néhány kivételtől eltekintve az analitikus nyilvántartásokat nem vezetik, a
beszámoló mérlegsorai nincsenek leltárral alátámasztva. A kifizetések
bizonylati alátámasztásánál is találtunk hiányosságokat.
A szabályozottságot tekintve jelentős előrelépés történt a vizsgált időszakhoz
képest, mivel helyszíni vizsgálatunkig több hiányzó szabályzat tervezetben
elkészült, illetve megtörténtek a szükséges módosítások, aktualizálások.

A gazdálkodás szabályszerűsége, a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító
kontroll ok hatékonysága érdekében javasoljuk:
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- a GAMESZ alapító okiratának ll.c pontját - mely a vállalkozási
tevékenység folytatásáról rendelkezik - felülvizsgálni,

- az Ámr. 16. §-a szerinti munkamegosztási megállapodás elkészítését a

GAMESZ és a Polgármesteri Hivatal között,
- a szabályzatok folyamatos karbantartására, aktualizálására a jövőben

fokozott figyelmet fordítani,

- a gazdálkodási jogkörök szabályozásánál az Ámr. 72-80. §-ainak
betartását,

- a kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartásának vezetését az Ámr.
75. §-ában leírtaknak megfelelően,

- a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásának pontos, teljeskörű
vezetését, és az elszámoltatás dokumentálását,

- az Ámr. 155-161. §-aiban előírt belső kontrollrendszer kialakítását,
- a jövőben nagyobb figyelmet fordítsanak arra, hogyapénzgazdálkodási

jogkörök szabályozására vonatkozó előírások betartásra kerüljenek,

továbbá a bankhoz és pénztárhoz kapcsolódó számviteli bizonylatok
kielégítsék az Sztv. 167. § (1) bekezdés i. pontjában előírt
követelményeket is,

- az Áht. 12/A § (1) bekezdése előírásának betartását,
- jelentésünk 6.1.1. pontjában részletezett pénztárhiányt a könyvelésben

rendezni szükséges,

- a saját tőke elemei közötti átrendezés elvégzését a könyvelésben,
- a jövőben gondoskodjanak a mérlegtételekhez kapcsolódó analitikus

nyilvántartások teljes körű, folyamatos évközi vezetéséről,
- valamennyi mérlegsort leltárral támasszanak alá részletes leltározási

ütemterv, és feladatokra, személyekre lebontott leltározási utasítás

alapján.
- a 20 ll. évi beszámoló készítésénél az egyes mérlegsoroknál részletezett

hiányosságokat, feltárt hibákat szüntessék meg,
gépjárművek üzemanyag felhasználása elszámolási rendszerének
kialakítását.

Ill. Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Polgármesteri hivatalnál,
Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó
Szolgálatnál, és az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei nél
végzett utóvizsgálat

Megállapítható, hogy az önkormányzatnál a 2010. évi témavizsgálat során feltárt

hiányosságok megszüntetésére tettek ugyan intézkedéseket, de ezek nem
bizonyultak elegendőnek valamennyi feltárt hiányosság megszüntetéséhez.



1

I

Javasoljuk, hogy készítsenek intézkedési tervet. Ez alapján tegyék meg a
szükséges intézkedéseket, j elentésünkben részletezett, a 2010. évi célvizsgálat
óta még fennálló hiányosságok maradéktalan megszüntetése érdekében.

Nagykáta, 2012. február 15.

belső ellenőrzési vezető


