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Vezetői összefoglaló 

 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) előírásainak megfelelően a belső 

ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési jelentését. 

 

 Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján  

- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján  

- az intézkedési tervek megvalósítása. 

 

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet 

jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. 

 
Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzése Ercsi Város 

Önkormányzata kiterjesztett hatályú stratégiai ellenőrzési terve, valamint a belső ellenőrzési 

kézikönyvének módszertana szerint, megalapozott, részletes kockázatelemzésre épült, a 

kapcsolódó útmutató szerinti módszertani ajánlás 1. számú modelljét alkalmazva. 
 

Ellenőrzési prioritás 2014. évben a szabályszerűség, az eredményesség, a hatékonyság és az 

átláthatóság. 
 

Az éves ellenőrzési jelentés célja a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység bemutatása, az 

ellenőrzési terv megvalósításának értékelése, valamint tájékoztatás a belső ellenőr 

megállapításainak, javaslatainak hasznosításáról.  
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Bevezetés  

 
 

Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának kötelezettségét a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rögzíti. 

A jelentéskészítés módszertani forrása a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott 

módszertani útmutató és mellékletei. 

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés 
alapján(Bkr.48.§.a) pont) 
 

A belső ellenőrzés 2014. évben a roma nemzetiségi önkormányzatnál egyetlen pénzügyi 

ellenőrzést végzett, melynek tárgya a készpénzkezelés vizsgálata volt. A feladat-meghatározás 

a kiterjesztett hatályú stratégiai terven alapult, és a szintén kiterjesztett hatályú Belső 

Ellenőrzési Kézikönyvben előírtakkal összhangban történt.  

Az ellenőrzések típusát tekintve a belső ellenőrzés pénzügyi ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés 

célját illetően az ellenőrzés téma-ellenőrzés volt. Az ellenőrzést külső szolgáltató végezte, aki 

közvetlenül a jegyző irányítása mellett látja el a feladatát. 

I.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése. (Bkr. 48.§ 
aa) pont) 

I.1.a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések 
összesítése  

 

A 2014.évi ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapult. A belső ellenőrzés által elvégzett 

vizsgálat eredményének ismeretében biztonsággal állítható, hogy a tervezés során a 

kockázatos területek megfelelő mértékben bevonásra kerültek, az ellenőrzési fókuszok 

meghatározása, a kockázat súlyozása megalapozottan nagy pontosságú volt. 

 

A 2014. évi ellenőrzések ellenőrzés jellemző adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

A 2014. évi terv egyetlen ellenőrzési témakört tartalmazott, melynek végrehajtása 

maradéktalanul teljesült. 

Az ellenőrzésre fordított ellenőrzési napok száma 2014. évben összesen 10. Az ellenőrzés 

során az ellenőrzés 4 átlagos jelentőségi megállapítást tett. Kiemelt jelentőségű javaslat nem 

volt, a vizsgált szervezet intézkedési terv készítésére nem kötelezett. 
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Tehát 2014. évben 1 pénzügyi ellenőrzés volt Ercsi Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzatánál. 

 

2014. évben informatikai ellenőrzés nem volt. 

 

Elmaradt ellenőrzés 2014. évben nem volt. 

 

Soron kívüli ellenőrzésre 2014. évben nem került sor. 

 

Terven felüli ellenőrzés 2014. évben nem volt. 

 

2014. évi terv szerinti ellenőrzés  

 
Tárgy Cél Módszer 

1.) A készpénzkezelés 

vizsgálata 

A pénzkezelési folyamat 

szabályozottságának, 

szabályszerűségének minősítése 

Kockázatelemzésen alapuló, 

kiválasztott tételek ellenőrzése, 

dokumentumok 

vizsgálata 

 

 

 

I.1. b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítása okok adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.  

Ebbe a kategóriába tartozó eseményt az ellenőrzés nem tárt fel. 

 

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 
bemutatása (Bkr.48.§ ab) pont) 

 

A belső ellenőr szakmai felkészültsége szavatolja a minőségi munkavégzést. A belső 

ellenőrzés szervezete funkcionálisan független. A személyi és tárgyi feltételek adottak. A 

belső ellenőr megbízása alapján egyúttal a belső ellenőrzési vezető is. A belső ellenőr 

maradéktalanul megfelel az előírt képzettségi és képesítési követelményeknek. Szerepel a 

Nemzetgazdasági Minisztérium regisztrációjában. A belső ellenőr kötelező továbbképzése 

2014. évben megtörtént.  

Az ellenőrzési jelentés a kormányrendeletben és a standardokban megfogalmazott formai és 

tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelel. A jelentés elfogadottsága 100 %-os. 
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I.2.a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága 

 

 

Ercsi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata belső ellenőrzését Ercsi Város Polgármesteri 

Hivatal belső ellenőrzési egységét jelentő, egy fő külső szolgáltató látja el. 

2014. évi ellenőrzési terv által meghatározott kapacitás, rendelkezésre állt. A feladatot, a 

tervnek megfelelően, kizárólag külső szolgáltató végezte. 

A külső szolgáltató költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, aki 10 éven túli, kapcsolódó 

szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

A kötelező továbbképzésen túl a belső ellenőrzési egység folyamatosan fejleszti szakmai 

tudását, különösen adózási, könyvvezetési, szervezési és informatikai területeken. 

 

 

I.2.b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása (Bkr.18.-19.§-a alapján) 

A belső ellenőrzési egység függetlensége biztosított. Az SZMSZ– ben megfelelően rögzített a 

szervezeti hierarchia. A belső ellenőrzés közvetlenül a jegyzőhöz tartozik. 

Az operatív tevékenységek ellátásában a belső ellenőrzés nem vesz részt. A belső ellenőr 

funkcionális függetlensége teljes egészében garantált. 

I.2.c. Összeférhetetlenségi esetek 

 

2014. évben semmilyen összeférhetetlenségi eset nem volt. 

 

 

I.2.d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 

 

 

A belső ellenőri jogok korlátozására nem került sor. 

 

 

I.2.e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

 

 

A belső ellenőrzési terv megvalósításához szükséges erőforrásokkal összefüggésben a belső 

ellenőrzés végrehajtása során akadályozó tényező nem merült fel. Az ellenőrzés minden 

szükséges adathoz, információhoz hozzájutott. 
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I.2. f. Az ellenőrzések nyilvántartása 

 

A nyilvántartás vezetése a belső ellenőrzési vezető feladata. A külső szolgáltató 

foglalkoztatásakor a belső ellenőrzési vezetői teendőket is a külső szolgáltató látja el, így ő 

vezeti a nyilvántartást. 

A nyilvántartás szabadlapos, év végén összefűzhető, sorszámozott lapokból áll, mely 

ellenőrzésenként tartalmazza a vizsgálatok adatait. 

 

A nyilvántartásokat az ellenőrzés zárható szekrényben tárolja. 

 

A nyilvántartásban szerepelnek: 

 

- az ellenőrzés azonosítói 

- az ellenőrzés tárgya, kezdete, lezárása 

- az ellenőr neve 

- jelentősebb megállapítások 

- az intézkedési terv végrehajtásának adatai  

 

I.2.g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

 

 

A belső ellenőrzés színvonalának minőségi fejlesztése szakmai továbbképzéssel, naprakész 

jogszabályi ismeretek gyakorlati hasznosításával, a költségvetési gazdálkodást támogató 

ellenőrzési javaslatokkal, eseti tanácsadással valósul meg. 

A belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálását folyamatosan végzi az ellenőrzés a jól 

használható kézikönyv - jelleg megőrzése érdekében. 

A belső ellenőrök magyarországi fórumán (BEMAFOR) - melynek a belső ellenőrzési vezető 

is tagja -, hatékonyan képviseli a szakmai érdekeket a jogszabály-módosításokat véleményező 

megbeszéléseken. 

 

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48.§ ac) pont) 

Írásbeli felkérés nem volt. A belső ellenőr tanácsadói tevékenységét a nemzetiségi 

önkormányzat gazdálkodási feladatait is ellátó szervezet tevékenységét segítendő fejti ki. 

 

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési 
tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§b) pont) 
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II. 1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának és 
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 
(Bkr.48.§ba) pont) 

 

Kiemelt jelentőségű javaslat megállapítására nem került sor. 

 

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§bb) pont) 

 

1.  Kontrollkörnyezet 

 

          Célok és szervezeti felépítés megjelenítésének terepe a szervezeti és működési 

          szabályzat. A nemzetiségi önkormányzat működési kereteit a kiterjesztett hatályú belső  

          szabályzatok rögzítik. A mindennapi működés során a szervezet belső problémái miatt  

          a szabályszerűség érvényesülése többször akadályokba ütközik. Leggyakoribb  

          probléma, a megfelelő döntések elmaradása. Így a folyamatok meghatározása és  

          dokumentálása esetenként hiányos. 

 

            2.    Kockázatkezelési rendszer  

 

A kockázatok meghatározása, felmérése, elemzése és kezelése a jövőben még nagyobb 

összpontosítást kíván. A kontrollok kialakítása folyamatban van. Az egyes kockázati 

tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések nyomon követése általában 

megoldott. A beazonosított kockázatok felmérését, elemzését folyamatosan 

felülvizsgálják. A többszintű döntési struktúra a csalás, korrupció lehetőségét 

jelentősen lecsökkenti, valószínűsége csekély. 

 

 

3. Kontrolltevékenységek 

 

A folyamatok szabályos és hatékony működése miatt szükséges a folyamat jellegéhez 

igazodóan kialakított kontrollpontok meghatározása. 

Ennek a megalapozottságát biztosítja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzés, azon belül is a” négy szem elvének” alkalmazása, mely módszerek 

különösen a gazdasági, pénzügyi területeken eredményesen működnek. 
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4. Információ és kommunikáció 

 

      A működtetett információs és kommunikációs rendszer célja a külső szervek  

      tájékoztatása, és a belső adatforgalom szabályozása. A nemzetiségi önkormányzat  

      szükség szerint a polgármesteri hivatalban működtetett rendszert használja. 

 

5. Nyomonkövetési rendszer (monitoring) 

  

A szervezeten belül működő belső ellenőrzés is a monitoring része. A szükséges 

mérőszámok kialakítása folyamatban van. 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§c) pont) 
 

 

Intézkedési terv készítésére való kötelezés nem volt. 

 

Lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés nincs. 

 

1.Ellenőrzési téma a készpénzkezelés vizsgálata 

 

Az ellenőrzés 4 átlagos jelentőségű javaslatot tett a készpénzforgalom dokumentálásával 

összefüggésben, melyet megvalósítottak. 

Az ellenőrzött intézkedési terv készítésére nem kötelezett. 

 

Jellemző munkamódszere az ellenőrzésnek, hogy az ellenőrzött szervezet vezetőjével 

folyamatosan egyeztet, a hibák kijavítására, a hiányosságok megszüntetésére javaslatokat 

tesz. 

Ercsi, 2015. 02. 13. 

 

 

Az éves jelentést összeállította:                              Mikóné Horváth Rita 

                                                                                   mb. belső ellenőr, 

                                                                           mint belső ellenőrzési vezető 
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A belső ellenőrzési vezető által összeállított 2014. évi belső ellenőrzési jelentés tartalmával 

egyetértek, azt jóváhagyom, az előterjesztés anyagául ajánlom, és képviselő-testületi 

elfogadását javaslom. 

 

Ercsi, 2015. 03. 31.  

 

                                                  Dr. Feik Csaba  

              jegyző 
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Vezetői összefoglaló 

 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) előírásainak megfelelően a belső 

ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési jelentését. 

 

 Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak  

  szerint: 

                 -  az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése; 

                 -  a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők  

                     bemutatása; 

                 -  a tanácsadó tevékenység bemutatása; 

- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az 

     alábbiak szerint: 

                 - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának,  

                   hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett  

                   fontosabb javaslatok; 

                 - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése; 

-  az intézkedési tervek megvalósítása. 

 

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet 

jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. 

 
A Ercsi Város Önkormányzata és intézményei 2014. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai 

ellenőrzési terv alapján, valamint a belső ellenőrzési kézikönyv módszertana szerint, 

megalapozott, részletes kockázatelemzésre épült, a kapcsolódó útmutató szerinti módszertani 

ajánlás 1. számú modelljét alkalmazva. 
 

Ellenőrzési prioritás 2014. évben a szabályszerűség, az eredményesség, a hatékonyság és az 

átláthatóság. 
 

Az éves ellenőrzési jelentés célja a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység bemutatása, az 

ellenőrzési tervek megvalósításának értékelése, valamint tájékoztatás a belső ellenőr 

megállapításainak, javaslatainak hasznosításáról.  
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Bevezetés  

 
 

Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának kötelezettségét a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rögzíti. 

A jelentéskészítés módszertani forrása a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott 

módszertani útmutató és mellékletei. 

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés 
alapján(Bkr.48.§.a) pont) 
 

A belső ellenőrzés a feladatát stratégiai terven alapuló, kockázatelemzéssel alátámasztott, a 

Képviselő-testület által jóváhagyott, 2014. évi éves ellenőrzési terv alapján látta el, a Belső 

Ellenőrzési Kézikönyvben előírtakkal összhangban.  

Az ellenőrzések típusát tekintve a belső ellenőrzés szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és 

teljesítményellenőrzést végzett. Az ellenőrzés célját illetően minden ellenőrzés téma-

ellenőrzés volt. A Ercsi Város Önkormányzata külső szolgáltató bevonásával szervezte meg a 

belső ellenőrzést, úgy hogy a külső szolgáltatót a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységbe 

sorolta a jegyző közvetlen irányítása alá. A külső szolgáltató a belső ellenőri feladatok mellett 

egyben ellenőrzési vezető is. A Képviselő-testület a 2014. évi ellenőrzési tervet határidőben 

elfogadta. Az ellenőrzési terv módosítására 2014. évben nem került sor.  

 

A belső ellenőr a tartalékidőből fel nem használt részt tanácsadói tevékenységre fordította, 

különösen kiemelt feladatként kezelve az új államháztartási számvitel bevezetésével, 

alkalmazásával összefüggő feladatok aktív segítését. 

I.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése. (Bkr. 48.§ 
aa) pont) 

I.1.a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések 
összesítése  

 

A 2014.évi ellenőrzési terv részletes kockázatelemzésen alapult. A kockázatelemzés keretében 

súlyozott kockázatok átgondolt, alapos felmérése biztosította a munka hatékonyságát és 

eredményességét. A belső ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeinek ismeretében 

biztonsággal állítható, hogy a tervezés során a kockázatos területek megfelelő mértékben 



20 

 

bevonásra kerültek, az ellenőrzési fókuszok meghatározása, a kockázat súlyozása 

megalapozottan nagy pontosságú volt. 

 

A 2014. évi ellenőrzések ellenőrzés típusonkénti, felhasznált kapacitásonkénti megoszlását a 

2. sz. melléklet tartalmazza. 

A 2014. évre elfogadott ellenőrzési terv hat jóváhagyott ellenőrzési témakört tartalmazott. 

2014. évben mind a hat előirányzott ellenőrzés megvalósult, az ellenőrzési terv 

maradéktalanul teljesült. 

Az ellenőrzésre fordított ellenőrzési napok száma 2014. évben összesen 150. Az összes 

ellenőrzés 7 tervszerinti témát ölelt fel, melynek keretében 8 záradékolt jegyzőkönyv készült. 

A jegyzőkönyvekben az ellenőrzés 22 egyeztetett, elfogadott, jelentős megállapítást tett. 

A megállapítások (22) közül különösen magas kockázatú, kiemelt jelentőségű 3, átlagos 

jelentőségű 19. 

 

Az ellenőrzések megoszlása ellenőrzés típusonként 

 

Megnevezés Az ellenőrzések száma 

Szabályszerűségi Pénzügyi Rendszer Teljesítmény Összesen 

Ercsi Város 

Önkormányzata és 

Intézményei 

1 2 2 1 6 

 

 

Az ellenőrzésekről készült vezetői összefoglalókat, nyilvántartó lapokat, és a teljes ellenőrzési 

dokumentációt az adott ellenőrzési mappa tartalmazza. 

 

2014. évben informatikai ellenőrzés nem volt. 

 

Elmaradt ellenőrzés 2014. évben nem volt. 

 

Soron kívüli ellenőrzésre 2014. évben nem került sor. 

 

Terven felüli ellenőrzés 2014. évben nem volt. 
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2014. évi terv szerinti ellenőrzés  

 
Tárgy Cél Módszer 

1.) 2013. évi központi 

támogatások, igénylések, 

felhasználások jogszerűségét 

megalapozó dokumentumok 

vizsgálata 

A szabályszerűség, megalapozottság, 

az adatszolgáltatás dokumentumokkal 

való alátámasztottságának 

egyeztetése. 

Tételes egyeztetés, tételes 

kapcsolódó vizsgálat. 

2.) A 2013.évi beszámoló 

megbízhatóságának 

vizsgálata 

2013. évi beszámoló mérlegsorai 

alátámasztottságának vizsgálata 

Kockázatelemzésen alapuló, 

kiválasztott tételek ellenőrzése, 

dokumentumok 

vizsgálata 

 

3.) A FEUVE rendszer 

működésének vizsgálata 

Az ellenőrzési nyomvonalak 

szabályszerűségének, 

megbízhatóságának vizsgálata 

A működtetett rendszerek 

összehasonlítása 

4.) A készpénzkezelés 

vizsgálata 

A szabályozottság, szabályszerűség 

elemzése 

Pénzügyi ellenőrzés, egyeztetés, 

mintavételes vizsgálat 

 

5.) A köznevelési 

tevékenység átfogó 

vizsgálata  

A gazdálkodás szabályszerűségének, 

hatékonyságának minősítése 

Rendszerellenőrzés, működő 

struktúrák összefüggés-vizsgálata 

6.) A járóbeteg szakellátás 

átfogó vizsgálata  

A gazdálkodás szabályszerűségének 

minősítése, az eredményesség 

alakulása 

Teljesítményellenőrzés, a 

dokumentumok szúrópróbaszerű 

kiválasztás alapján történő tételes 

vizsgálata 

 

 

 

I.1. b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítása okok adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.  

Ebbe a kategóriába tartozó eseményt az ellenőrzés nem tárt fel. 

 

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 
bemutatása (Bkr.48.§ ab) pont) 

 

A belső ellenőr szakmai felkészültsége szavatolja a minőségi munkavégzést. A belső 

ellenőrzés szervezete funkcionálisan független. A személyi és tárgyi feltételek adottak. Az 

ellenőrzött szervezeti egységek vezetői és alkalmazottai együttműködőek. A belső ellenőrzési 
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szervezeti egységet egy külső szolgáltató jelenti, aki megbízása alapján egyúttal a belső 

ellenőrzési vezető is. A belső ellenőr maradéktalanul megfelel az előírt képzettségi és 

képesítési követelményeknek. Szerepel a Nemzetgazdasági Minisztérium regisztrációjában. A 

belső ellenőr kötelező továbbképzése 2014. évben megtörtént. A belső ellenőr két 

meghirdetett kurzust is elvégzett. Az ellenőrzési jelentések kiváló minősítésűek. A 

kormányrendeletben és a standardokban megfogalmazott formai és tartalmi 

követelményeknek maradéktalanul megfelelnek. A jelentések elfogadottsága 100 %-os. 

A belső ellenőr a szabályozottság és hatékonyság érdekében ajánlásokat fogalmazott meg, 

melyek megvalósítható javaslatoknak bizonyultak. 

Az ellenőrzés közvetlen hatására több megállapítás nyomán azonnali korrekcióval reagált az 

ellenőrzött szervezet, így ezen megállapításokkal összefüggésben intézkedési terv nem 

készült. Ez a körülmény is az ellenőrzés hatékonyságát igazolja. 

 

A belső ellenőrzés technikai feltételei megfelelőek. Rendelkezésre áll számítógép, internet - 

hozzáférési lehetőség. Van külön asztal és tároló szekrény. 

 

I.2.a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága 

 

 

Ercsi Város Önkormányzata belső ellenőrzési egységét egy fő külső szolgáltató jelenti. 

2014. évi ellenőrzési terv által meghatározott kapacitás, rendelkezésre állt. A feladatot, a 

tervnek megfelelően, kizárólag külső szolgáltató végezte. 

A külső szolgáltató költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, aki 10 éven túli, kapcsolódó 

szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

A kötelező továbbképzésen túl a belső ellenőrzési egység folyamatosan fejleszti szakmai 

tudását, különösen adózási, könyvvezetési, szervezési és informatikai területeken. 

 

 

I.2.b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása (Bkr.18.-19.§-a alapján) 

 

 Ercsi Város Önkormányzata belső ellenőrzési egységének függetlensége biztosított. Az 

SZMSZ– ben megfelelően rögzített a szervezeti hierarchia. A belső ellenőrzés közvetlenül a 

jegyzőhöz tartozik. 
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Az operatív tevékenységek ellátásában a belső ellenőrzés nem vesz részt. A belső ellenőr 

funkcionális függetlensége teljes egészében garantált. 

I.2.c. Összeférhetetlenségi esetek 

 

2014. évben semmilyen összeférhetetlenségi eset nem volt. 

 

 

I.2.d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 

 

 

A belső ellenőri jogok korlátozására nem került sor. 

 

 

I.2.e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

 

 

A belső ellenőrzési terv megvalósításához szükséges erőforrásokkal összefüggésben a belső 

ellenőrzés végrehajtása során akadályozó tényező nem merült fel. Az ellenőrzés minden 

szükséges adathoz, információhoz hozzájutott. 

 

I.2. f. Az ellenőrzések nyilvántartása 

 

A nyilvántartás vezetése a belső ellenőrzési vezető feladata. A külső szolgáltató 

foglalkoztatásakor a belső ellenőrzési vezetői teendőket is a külső szolgáltató látja el, így ő 

vezeti a nyilvántartást. 

A nyilvántartás szabadlapos, év végén összefűzhető, sorszámozott lapokból áll, mely 

ellenőrzésenként tartalmazza a vizsgálatok adatait. 

 

A nyilvántartásokat az ellenőrzés zárható szekrényben tárolja. 

 

A nyilvántartásban szerepelnek: 

 

- az ellenőrzés azonosítói 

- az ellenőrzés tárgya, kezdete, lezárása 

- az ellenőr neve 

- jelentősebb megállapítások 

- az intézkedési terv végrehajtásának adatai  

 



24 

 

I.2.g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

 

 

A belső ellenőrzés színvonalának minőségi fejlesztése szakmai továbbképzéssel, naprakész 

jogszabályi ismeretek gyakorlati hasznosításával, a költségvetési gazdálkodást támogató 

ellenőrzési javaslatokkal, eseti tanácsadással valósul meg. 

Fejlesztési cél a szervezeti egységek, intézmények vezetőivel való szoros együttműködés a 

belső kontrollok kialakításában, működtetésében. 

A belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálását folyamatosan végzi az ellenőrzés a jól 

használható kézikönyv - jelleg megőrzése érdekében. 

A belső ellenőrök magyarországi fórumán (BEMAFOR) - melynek a belső ellenőrzési vezető 

is tagja -, hatékonyan képviseli a szakmai érdekeket a jogszabály-módosításokat véleményező 

megbeszéléseken. 

 

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48.§ ac) pont) 

 

Írásbeli felkérés nem volt. 

 

Szóbeli felkérés alapján elvégzett tanácsadói tevékenységek: 

 

 

Tárgy Eredmény 

- szabályzatok, számlarend összefüggések elemzése, szabályozottság 

javult 

- adótörvények változása érintettek tájékoztatása, a jó alkalmazások 

minősége emelkedett 

- FEUVE útvonalak elemzése folyamatok átláthatóbbak lettek 

- az új számviteli szabályozás gyakorlati 

értelmezése 

módszertani kérdések tisztázódtak 

 

 

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési 
tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§b) pont) 

II. 1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának és 
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 
(Bkr.48.§ba) pont) 
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Kiemelt kategóriájú megállapítások 

 

Vizsgálat címe Megállapítás Következtetés Javaslat 
A FEUVE rendszer 

működésének 

vizsgálata 

1. Intézményi szinten az 

ellenőrzési nyomvonalak nem 

fedik le a teljes működést  

A belső kontrollok 

érvényesülése 

akadályozott 

A nyomvonal 

szabályozás módosítása 

Járóbeteg 

szakellátás 

vizsgálata 

1. A követelések elfogadtatása 

nem kellően dokumentált 

A belső kontrollok 

érvényesülése 

akadályozott 

Egyeztetés, a 

dokumentálás 

felülvizsgálata 

2. A fenntartható működés 

feltételeinek kidolgozása 

A hatékony 

gazdálkodás 

érvényesülése 

akadályozott  

Az üzleti terv 

dokumentált, tételes 

kidolgozása 

   

 

II. 2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§bb) pont) 

 

A 2014. évi belső ellenőrzés minden vizsgálata alapvetően a belső kontrollok érvényesülésére 

koncentrált. 

 

 

1.  Kontrollkörnyezet 

 

1.1.Célok és szervezeti felépítés 

 

Az Ercsi Város Önkormányzata stratégiai célkitűzéseit, a képviselő-testület által 

jóváhagyott különféle területekre koncentráló stratégiai tervek, valamint az SZMSZ 

tartalmazza. 

A célrendszert valamennyi vezető és dolgozó ismeri. Az önkormányzat honlapján 

bárki számára könnyen hozzáférhető. 

Az Önkormányzat és Intézményei szervezeti felépítése minden érintett által ismert. A 

munkaköri leírásban is az adott egyén szempontjából egyértelmű a helyzetismertetés. 

 

 

 

1.2.Belső szabályzatok 

 

 

Ercsi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szabályozottsága magas 

színvonalú. Minden szükséges szabályzattal rendelkeznek, azokat megfelelően 

kezelik, frissítik, de az intézményekre és a nemzetiségi önkormányzatok 

gazdálkodására vonatkozó kiterjesztő hatály, fejlesztésre szorul. 
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Az ellenőrzések során meggyőződtem, hogy a vonatkozó szabályzatok, szabályok 

ismerete megfelelő. 

A tevékenység jellege miatt az egyes szervezeti egységek feladatellátása jól mérhető. 

A vezetés információi a teljesítményekről naprakészek. A gazdaságos, hatékony és 

eredményes munkavégzés jellemző. Az indikátorok kialakítása a meghatározó 

területeken megtörtént. (pl. szociális juttatások, segélyezettek, megoszlása, juttatások 

jellemzői stb.) 

A szabályzatokban rögzített kötelezettségek, jogok a munkaköri leírásban személyre 

szólóan lebontottak. A munkaköri leírások színvonala jó. 

Az új belépőkkel a saját és a kapcsolódó területek munkavégzési szabályait is 

megismertetik. 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a gyakorlatban is jól működik.  

Naprakészen vezetik a szabályzatok megismerési nyilvántartását. 

A szabályzatok aktualizálása rendszeres ugyan, de további minőségi fejlesztésre 

szorulnak. 

 

1.3.Feladat-és felelősségi körök 

 

A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatokat írásban 

rögzítik. A rögzítés helye jellemzően az SZMSZ, a szervezeti egységek ügyrendjei és 

az egyes eljárásrendeket tartalmazó belső szabályzatok. 

A feladat –és felelősségi körök jól strukturáltak. 

A munkaköri leírások szerkezete jó, a leírás kellően informatív. Az intézmények 

dolgozói ismerik a feladataikat, tisztában vannak a szervezetben elfoglalt helyükkel, a 

szervezeti kapcsolatokkal, a felelősségi szintek rendszerével. 

 

1.4.A folyamatok meghatározása és dokumentálása  

 

Az egyes intézmények táblázatba foglalt ellenőrzési nyomvonalakat használnak. Ezek 

a legfontosabb folyamatokra kidolgozottak és használhatók. 

Az ellenőrzési nyomvonalak aktualizáltak, de bővítésük szükséges. 
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1.5.Humánerőforrás 

 

A feladatellátáshoz szükséges létszámú és felkészültségű szakember rendelkezésre áll. 

A képesítési feltételek ellenőrzése folyamatos. 

A meghirdetett álláspályázatok kellően konkrétak, és a kiválasztás során se térnek el 

az előzetesen megfogalmazott követelményektől. A meghallgatásokon egyszerre 

mindig több vezető van jelen. 

 

A munkatársak munkateljesítményét a szakmai csoportok értekezletein folyamatosan 

értékelik. Az írásos értékelés (minősítés) a törvényi előírásoknak megfelel. 

 

1.6.Etikai értékek és integritás  

 

A magas-fokú elkötelezettség jellemző az alaptevékenység, a közszolgálat értékei 

iránt. Íratlan magatartási szabályok a mindennapi munkavégzés során hatékonyan 

érvényesülnek. A vezetői példamutatás a jellemző. 

 

 

Összességében megállapítható, hogy az államháztartási belső kontrollok 

„kontrollkörnyezet” eleme Ercsi Város Önkormányzatánál, Polgármesteri 

Hivatalában és Intézményeiben megbízhatóan működik. 

  

2. Kockázatkezelési rendszer  

 

2.1.A kockázatok meghatározása és felmérése 

 

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal a kockázatkezelés rendjét kialakította 

és működteti.  

A vezetés valamennyi, a szervezetet érintő jelentős kockázatot ismer. A 

kockázatkezelés egy állandóan változó folyamat. 

A kapcsolódó intézményi szintű szabályozás folyamatban van. 

 

2.2.A kockázatok elemzése 
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A kockázatok jellemzően nem külön írásos kockázat-nyilvántartásban jelennek 

meg, hanem különböző szabályzatokban, eljárásrendekben, sokszor nem kerülnek 

egyedileg írásban rögzítésre, viszont az eredményes kezelés általános. 

 

 

2.3.A kockázatok kezelése  

 

A kockázatok kezelését az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal vezetése 

kiemelt feladatának tekinti. 

A kockázatkezelés a gyakorlatban megbízhatóan és jól működik. 

  

2.4.A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata 

 

Az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések nyomon 

követése általában megoldott. A beazonosított kockázatok felmérését, elemzését 

folyamatosan felülvizsgálják. 

Az intézményi szintű szabályozást még nem fejezték be. 

  

2.5.A csalás, korrupció lehetősége 

 

A többszintű döntési struktúra a csalás, korrupció lehetőségét jelentősen 

lecsökkenti, valószínűsége csekély. 

 

Összességében megállapítható, hogy az államháztartási belső kontrollok közül a 

„kockázatkezelés” az Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalban a gyakorlatban 

működik, az írásbeliség fejlesztésre szorul. Az intézmények szintjén a hiányzó szabályozás 

bevezetését meg kell gyorsítani.  

 

3. Kontrolltevékenységek 

 

3.1.Kontroll stratégiák és módszerek 

 

A folyamatok szabályos és hatékony működése miatt szükséges a folyamat jellegéhez 

igazodóan kialakított kontrollpontok meghatározása. 
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A jegyző kötelezettsége, hogy a belső kontrollrendszer működéséről írásban felelős 

nyilatkozatot tegyen. Ennek a nyilatkozatnak a megalapozottságát biztosítja a 

folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, azon belül is a” négy szem 

elvének” alkalmazása, mely módszerek különösen a gazdasági, pénzügyi területeken 

eredményesen és teljes körűen működnek. 

Az adatkezelés biztonságos, de fejleszthető. 

 

3.2.Feladatkörök szétválasztása 

 

Az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz hozzárendelték a 

megfelelő kontrolltevékenységeket. A feladatkörök egyértelműen szétválasztottak. A 

működő struktúrának megfelelő a szervezeten belüli differenciálás. 

 

3.3.Feladatvégzés folytonossága 

 

A munkaköri átadás-átvételek gyakorlata jó, megfelel a biztonságos és folyamatos 

működés feltételeinek. 

Az államháztartási belső kontrollok „kontrolltevékenységek” eleme a gyakorlatban jól 

működik, a szabályozás megfelelő. 

 

 

4. Információ és kommunikáció 

 

4.1.Információ és kommunikáció 

 

A működtetett információs és kommunikációs rendszer célja a külső szervek 

tájékoztatása, és a belső adatforgalom szabályozása. 

 

A belső adatforgalom jellemzően belső hálózaton keresztül bonyolódik. A vezetői 

információs rendszer is fejlesztés alatt áll. Adatkezelésre vonatkozóan van szabályzat. Az 

adathozzáférési szintek kialakítottak. A dolgozóknak, a feladatellátáshoz szükséges 

információk rendelkezésre állnak. 

 

4.2.Iktatási rendszer 
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Az iktatási rendszer hivatali szinten szervezett. A bekerülés, a tárolás, a kikérés és 

lekérdezés szabályait rögzítették, a hozzáférési jogosultságokat megállapították. 

 

4.3.Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése 

 

A hiányosságok, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakították. 

Az intézményi iktatási rendszerek egységesítése folyamatban van. 

 

Az államháztartási belső kontrollok „információ és kommunikáció” eleme a gyakorlatban 

működik, de a folyamatos fejlesztése indokolt. 

 

5. Nyomonkövetési rendszer (monitoring) 

 

5.1.A szervezeti célok megvalósításának monitoringja 

 

A közösségi célok megvalósításának mérésére szolgál a gazdasági, pénzügyi területen 

keletkező mutatószámok rendszere, a szakmai teljesítmények mérőszámai, és ezek 

összehasonlítása az adott indikátorok meghatározott határértékével. 

 

5.2.A belső kontrollok értékelése 

 

A vezetés a belső kontrollrendszert évente felülvizsgálja, a feltárt hibák kijavításáról 

folyamatosan intézkedik. 

 

 

5.3.Belső ellenőrzés 

 

A szervezeten belül működő belső ellenőrzés is a monitoring része. A belső ellenőrzés 

funkcionálisan független, vizsgálatait a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési 

standardok alapján végzi. 
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Az államháztartási belső kontrollok „nyomon követési rendszer„, monitoring eleme 

működik, de érdemi, folyamatos felülvizsgálata, a mérőszám-rendszerek aktualizálása 

elengedhetetlen. 

 

 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§c) pont) 
 

 

Ellenőrzési javaslatok és az intézkedési tervek kapcsolata 

 

2014. év 

 
Megnevezés Előző évi 

intézkedés 

Javaslatok 

száma 

Intézkedési 

terven kívül 

megvalósult 

Intézkedési 

tervbe 

foglalt szám 

Lejárt 

határidő 

2015. évre 

áthúzódó 

Ercsi Város 

Önkorm. és 

Intézményei 

0 22 19 3 0 0 

 

 

 

 

Lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés nincs. 

 

Előző évről áthúzódó intézkedés nincs. 

 

Általánosságban megállapítható, hogy lejárt határidejű intézkedés nincs. 

Az ellenőrzés megállapításaira született intézkedések részletezését a 4. sz. melléklet 

tartalmazza. 

 

 

 

2014. évi terv szerinti ellenőrzésekben rögzített javaslatok, és a megtett intézkedések 

kapcsolatának alakulása. 

 

1.Ellenőrzési téma a 2013. évi központi támogatások, igénylések, felhasználások 

jogszerűségét megalapozó dokumentumok vizsgálata  

Az ellenőrzés a nyilvántartások vezetésével kapcsolatban 2 ajánlást tett, melyeket már a 

helyszíni vizsgálat során alkalmaztak. Az ellenőrzöttek intézkedési terv készítésére nem 

kötelezettek. 
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2.Ellenőrzési téma a 2013. évi beszámoló megbízhatóságának vizsgálata 

Az ellenőrzés 3 átlagos jelentőségű javaslatot tett egyes mérlegtételek állományával 

összefüggésben, melyet megvalósítottak. 

Az ellenőrzött intézkedési terv készítésére nem kötelezett. 

 

3.Ellenőrzési téma a FEUVE rendszer működésének vizsgálata 

Az ellenőrzés 1 kiemelt és 4 átlagos jelentőségű ajánlást tett az intézményi szintű ellenőrzési 

nyomvonalak bővítésével összefüggésben. Intézkedési terv készült, a 2014. évre előirányzott 

feladatokat megvalósították. 

 

4.Ellenőrzési téma a készpénzkezelés vizsgálata 

A pénzkezelés folyamatát vizsgálta az ellenőrzés, és 4 átlagos jelentőségű megállapítást tett, 

melyek kapcsán a helyszíni vizsgálat során a szükséges intézkedéseket megtették. Intézkedési 

terv készítésére nem kötelezettek. 

 

5.Ellenőrzési téma a köznevelési tevékenység átfogó vizsgálata 

Az óvodákban a gazdálkodás hatékonyságát és szabályszerűségét vizsgálta az ellenőrzés. 4 

átlagos jelentőségű javaslatot tett, a szervezetek a kifogásolt gyakorlatot korrigálták. 

Intézkedési terv készítésére nem kötelezettek. 

 

6.Ellenőrzési téma a járóbeteg szakellátás átfogó vizsgálata   

Az ellenőrzés a szabályozottsággal, a követeléskezeléssel összefüggésben 6 átlagos és 2 

kiemelt jelentőségű javaslatot tett. Intézkedési terv készült. A 2014. évre tervezett feladatokat 

megvalósították. 

Jellemző munkamódszere az ellenőrzésnek, hogy az ellenőrzött szervezet vezetőjével 

folyamatosan egyeztet, a hibák kijavítására, a hiányosságok megszüntetésére javaslatokat 

tesz. 

 

Ercsi, 2015. 02.13. 

 

Az éves jelentést összeállította: 

 

Mikóné Horváth Rita 

mb. belső ellenőr, mint 

ellenőrzési vezető 
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A belső ellenőrzési vezető által összeállított 2014. évi belső ellenőrzési jelentés tartalmával 

egyetértek, azt jóváhagyom, a polgármesteri előterjesztés anyagául ajánlom, és képviselő-

testületi elfogadását javaslom. 

 

 

Ercsi, 2015.03.31. 

 

        Dr. Feik Csaba  

              jegyző 
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Ercsi Város Horvát 

Nemzetiségi Önkormányzata 

2451 Ercsi 

Fő u.20. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éves ellenőrzési jelentés 

2014. év 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ercsi, 2015.02.13. 
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Vezetői összefoglaló 

 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) előírásainak megfelelően a belső 

ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevételével készíti el az éves ellenőrzési jelentését. 

 

 Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentés az alábbiakat tartalmazza: 

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján  

- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján  

- az intézkedési tervek megvalósítása. 

 

Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet 

jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. 

 
Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzése Ercsi Város 

Önkormányzata kiterjesztett hatályú stratégiai ellenőrzési terve, valamint a belső ellenőrzési 

kézikönyvének módszertana szerint, megalapozott, részletes kockázatelemzésre épült, a 

kapcsolódó útmutató szerinti módszertani ajánlás 1. számú modelljét alkalmazva. 
 

Ellenőrzési prioritás 2014. évben a szabályszerűség, az eredményesség, a hatékonyság és az 

átláthatóság. 
 

Az éves ellenőrzési jelentés célja a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenység bemutatása, az 

ellenőrzési terv megvalósításának értékelése, valamint tájékoztatás a belső ellenőr 

megállapításainak, javaslatainak hasznosításáról.  
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Bevezetés  

 
 

Az éves ellenőrzési jelentés összeállításának kötelezettségét a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rögzíti. 

A jelentéskészítés módszertani forrása a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott 

módszertani útmutató és mellékletei. 

 

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés 
alapján(Bkr.48.§.a) pont) 
 

A belső ellenőrzés 2014. évben a horvát nemzetiségi önkormányzatnál egyetlen pénzügyi 

ellenőrzést végzett, melynek tárgya a készpénzkezelés vizsgálata volt. A feladat-meghatározás 

a kiterjesztett hatályú stratégiai terven alapult, és a szintén kiterjesztett hatályú Belső 

Ellenőrzési Kézikönyvben előírtakkal összhangban történt.  

Az ellenőrzések típusát tekintve a belső ellenőrzés pénzügyi ellenőrzést végzett. Az ellenőrzés 

célját illetően az ellenőrzés téma-ellenőrzés volt. Az ellenőrzést külső szolgáltató végezte, aki 

közvetlenül a jegyző irányítása mellett látja el a feladatát. 

I.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése. (Bkr. 48.§ 
aa) pont) 

I.1.a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések 
összesítése  

 

A 2014.évi ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapult. A belső ellenőrzés által elvégzett 

vizsgálat eredményének ismeretében biztonsággal állítható, hogy a tervezés során a 

kockázatos területek megfelelő mértékben bevonásra kerültek, az ellenőrzési fókuszok 

meghatározása, a kockázat súlyozása megalapozottan nagy pontosságú volt. 

 

A 2014. évi ellenőrzések ellenőrzés jellemző adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza. 

A 2014. évi terv egyetlen ellenőrzési témakört tartalmazott, melynek végrehajtása 

maradéktalanul teljesült. 

Az ellenőrzésre fordított ellenőrzési napok száma 2014. évben összesen 10. Az ellenőrzés 

során az ellenőrzés 4 átlagos jelentőségi megállapítást tett. Kiemelt jelentőségű javaslat nem 

volt, a vizsgált szervezet intézkedési terv készítésére nem kötelezett. 
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Tehát 2014. évben 1 pénzügyi ellenőrzés volt Ercsi Város Horvát Nemzetiségi 

Önkormányzatánál. 

 

2014. évben informatikai ellenőrzés nem volt. 

 

Elmaradt ellenőrzés 2014. évben nem volt. 

 

Soron kívüli ellenőrzésre 2014. évben nem került sor. 

 

Terven felüli ellenőrzés 2014. évben nem volt. 

 

2014. évi terv szerinti ellenőrzés  

 
Tárgy Cél Módszer 

1.) A készpénzkezelés 

vizsgálata 

A pénzkezelési folyamat 

szabályozottságának, 

szabályszerűségének minősítése 

Kockázatelemzésen alapuló, 

kiválasztott tételek ellenőrzése, 

dokumentumok 

vizsgálata 

 

 

 

I.1. b.) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 
eljárás megindítása okok adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja 
kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.  

Ebbe a kategóriába tartozó eseményt az ellenőrzés nem tárt fel. 

 

I.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 
bemutatása (Bkr.48.§ ab) pont) 

 

A belső ellenőr szakmai felkészültsége szavatolja a minőségi munkavégzést. A belső 

ellenőrzés szervezete funkcionálisan független. A személyi és tárgyi feltételek adottak. A 

belső ellenőr megbízása alapján egyúttal a belső ellenőrzési vezető is. A belső ellenőr 

maradéktalanul megfelel az előírt képzettségi és képesítési követelményeknek. Szerepel a 

Nemzetgazdasági Minisztérium regisztrációjában. A belső ellenőr kötelező továbbképzése 

2014. évben megtörtént.  

Az ellenőrzési jelentés a kormányrendeletben és a standardokban megfogalmazott formai és 

tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelel. A jelentés elfogadottsága 100 %-os. 
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I.2.a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága 

 

 

Ercsi Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata belső ellenőrzését Ercsi Város Polgármesteri 

Hivatal belső ellenőrzési egységét jelentő, egy fő külső szolgáltató látja el. 

2014. évi ellenőrzési terv által meghatározott kapacitás, rendelkezésre állt. A feladatot, a 

tervnek megfelelően, kizárólag külső szolgáltató végezte. 

A külső szolgáltató költségvetési minősítésű könyvvizsgáló, aki 10 éven túli, kapcsolódó 

szakmai gyakorlattal rendelkezik.  

A kötelező továbbképzésen túl a belső ellenőrzési egység folyamatosan fejleszti szakmai 

tudását, különösen adózási, könyvvezetési, szervezési és informatikai területeken. 

 

 

I.2.b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális 
függetlenségének biztosítása (Bkr.18.-19.§-a alapján) 

 

A belső ellenőrzési egység függetlensége biztosított. Az SZMSZ– ben megfelelően rögzített a 

szervezeti hierarchia. A belső ellenőrzés közvetlenül a jegyzőhöz tartozik. 

Az operatív tevékenységek ellátásában a belső ellenőrzés nem vesz részt. A belső ellenőr 

funkcionális függetlensége teljes egészében garantált. 

I.2.c. Összeférhetetlenségi esetek 

 

2014. évben semmilyen összeférhetetlenségi eset nem volt. 

 

 

I.2.d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása 

 

 

A belső ellenőri jogok korlátozására nem került sor. 

 

 

I.2.e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők 

 

 

A belső ellenőrzési terv megvalósításához szükséges erőforrásokkal összefüggésben a belső 

ellenőrzés végrehajtása során akadályozó tényező nem merült fel. Az ellenőrzés minden 

szükséges adathoz, információhoz hozzájutott. 
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I.2. f. Az ellenőrzések nyilvántartása 

 

A nyilvántartás vezetése a belső ellenőrzési vezető feladata. A külső szolgáltató 

foglalkoztatásakor a belső ellenőrzési vezetői teendőket is a külső szolgáltató látja el, így ő 

vezeti a nyilvántartást. 

A nyilvántartás szabadlapos, év végén összefűzhető, sorszámozott lapokból áll, mely 

ellenőrzésenként tartalmazza a vizsgálatok adatait. 

 

A nyilvántartásokat az ellenőrzés zárható szekrényben tárolja. 

 

A nyilvántartásban szerepelnek: 

 

- az ellenőrzés azonosítói 

- az ellenőrzés tárgya, kezdete, lezárása 

- az ellenőr neve 

- jelentősebb megállapítások 

- az intézkedési terv végrehajtásának adatai  

 

I.2.g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 

 

 

A belső ellenőrzés színvonalának minőségi fejlesztése szakmai továbbképzéssel, naprakész 

jogszabályi ismeretek gyakorlati hasznosításával, a költségvetési gazdálkodást támogató 

ellenőrzési javaslatokkal, eseti tanácsadással valósul meg. 

A belső ellenőrzési kézikönyv aktualizálását folyamatosan végzi az ellenőrzés a jól 

használható kézikönyv - jelleg megőrzése érdekében. 

A belső ellenőrök magyarországi fórumán (BEMAFOR) - melynek a belső ellenőrzési vezető 

is tagja -, hatékonyan képviseli a szakmai érdekeket a jogszabály-módosításokat véleményező 

megbeszéléseken. 

 

I.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48.§ ac) pont) 

 

Írásbeli felkérés nem volt. A belső ellenőr tanácsadói tevékenységét a nemzetiségi 

önkormányzat gazdálkodási feladatait is ellátó szervezet tevékenységét segítendő fejti ki. 

 

 

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési 
tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§b) pont) 
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II. 1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának és 
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 
(Bkr.48.§ba) pont) 

 

Kiemelt jelentőségű javaslat megállapítására nem került sor. 

 

II.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr.48.§bb) pont) 

 

 

1.  Kontrollkörnyezet 

 

          Célok és szervezeti felépítés megjelenítésének terepe a szervezeti és működési 

          szabályzat. A nemzetiségi önkormányzat működési kereteit a kiterjesztett hatályú belső  

          szabályzatok rögzítik. A szabályzatok aktualizálása rendszeres ugyan, de további  

          minőségi fejlesztés szükséges. 

 

            2.    Kockázatkezelési rendszer  

 

A kockázatok meghatározása, felmérése, elemzése és kezelése a jövőben még nagyobb 

összpontosítást kíván. A kontrollok kialakítása folyamatban van. Az egyes kockázati 

tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések nyomon követése általában 

megoldott. A beazonosított kockázatok felmérését, elemzését folyamatosan 

felülvizsgálják. A többszintű döntési struktúra a csalás, korrupció lehetőségét 

jelentősen lecsökkenti, valószínűsége csekély. 

 

6. Kontrolltevékenységek 

 

A folyamatok szabályos és hatékony működése miatt szükséges a folyamat jellegéhez 

igazodóan kialakított kontrollpontok meghatározása. 

Ennek a megalapozottságát biztosítja a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzés, azon belül is a” négy szem elvének” alkalmazása, mely módszerek 

különösen a gazdasági, pénzügyi területeken eredményesen működnek. 

 

7. Információ és kommunikáció 

 

      A működtetett információs és kommunikációs rendszer célja a külső szervek  
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      tájékoztatása, és a belső adatforgalom szabályozása. A nemzetiségi önkormányzat  

      szükség szerint a polgármesteri hivatalban működtetett rendszert használja. 

 

8. Nyomonkövetési rendszer (monitoring) 

  

A szervezeten belül működő belső ellenőrzés is a monitoring része. A szükséges 

mérőszámok kialakítása folyamatban van. 

 

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr.48.§c) pont) 
 

 

Intézkedési terv készítésére való kötelezés nem volt. 

 

Lejárt határidejű, végre nem hajtott intézkedés nincs. 

 

1.Ellenőrzési téma a készpénzkezelés vizsgálata 

 

Az ellenőrzés 4 átlagos jelentőségű javaslatot tett a készpénzforgalom dokumentálásával 

összefüggésben, melyet megvalósítottak. 

Az ellenőrzött intézkedési terv készítésére nem kötelezett. 

 

Jellemző munkamódszere az ellenőrzésnek, hogy az ellenőrzött szervezet vezetőjével 

folyamatosan egyeztet, a hibák kijavítására, a hiányosságok megszüntetésére javaslatokat 

tesz. 

 

 

Ercsi, 2015. 02. 13. 

 

 

Az éves jelentést összeállította:                              Mikóné Horváth Rita 

                                                                                   mb. belső ellenőr, 

                                                                           mint belső ellenőrzési vezető 

 

 

 

 

 

                                                                       



48 

 

 

A belső ellenőrzési vezető által összeállított 2014. évi belső ellenőrzési jelentés tartalmával 

egyetértek, azt jóváhagyom, az előterjesztés anyagául ajánlom, és képviselő-testületi 

elfogadását javaslom. 

 

Ercsi, 2015. 03. 31.  

 

                                                  Dr. Feik Csaba  

              jegyző 
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NYILATKOZAT 

A) Alulírott Dr., Feik Csaba, Ercsi Város Önkormányzat jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, 

hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam 

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony 

működéséről, 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, 

az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 

ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és 

hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről, 

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és 

szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és 

közösségi szabályoknak, 

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok 

elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és 

értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül 

folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

           A belső ellenőrzési vezető által megfogalmazottak szerint: 
 

5.4. Célok és szervezeti felépítés 

„Az Ercsi Város Önkormányzata stratégiai célkitűzéseit, a képviselő-testület által jóváhagyott különféle 

területekre koncentráló stratégiai tervek, valamint az SZMSZ tartalmazza. 

A célrendszert valamennyi vezető és dolgozó ismeri. Az önkormányzat honlapján bárki számára 

könnyen hozzáférhető. 

Az Önkormányzat és Intézményei szervezeti felépítése minden érintett által ismert. A munkaköri 

leírásban is az adott egyén szempontjából egyértelmű a helyzetismertetés.” 

 

5.5. Belső szabályzatok 

„Ercsi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala szabályozottsága magas színvonalú. Minden 

szükséges szabályzattal rendelkeznek, azokat megfelelően kezelik, frissítik, de az intézményekre és a 

nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására vonatkozó kiterjesztő hatály, fejlesztésre szorul. 

Az ellenőrzések során meggyőződtem, hogy a vonatkozó szabályzatok, szabályok ismerete megfelelő. 

A tevékenység jellege miatt az egyes szervezeti egységek feladatellátása jól mérhető. A vezetés 

információi a teljesítményekről naprakészek. A gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés 

jellemző. Az indikátorok kialakítása a meghatározó területeken megtörtént. (pl. szociális juttatások, 

segélyezettek, megoszlása, juttatások jellemzői stb.) 

A szabályzatokban rögzített kötelezettségek, jogok a munkaköri leírásban személyre szólóan 

lebontottak. A munkaköri leírások színvonala jó. 

Az új belépőkkel a saját és a kapcsolódó területek munkavégzési szabályait is megismertetik. 

A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a gyakorlatban is jól működik.  

Naprakészen vezetik a szabályzatok megismerési nyilvántartását. 

A szabályzatok aktualizálása rendszeres ugyan, de további minőségi fejlesztésre szorulnak.” 

 

5.6. Feladat-és felelősségi körök 

„A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatokat írásban rögzítik. A rögzítés 

helye jellemzően az SZMSZ, a szervezeti egységek ügyrendjei és az egyes eljárásrendeket tartalmazó 

belső szabályzatok. 

A feladat –és felelősségi körök jól strukturáltak. 
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A munkaköri leírások szerkezete jó, a leírás kellően informatív. Az intézmények dolgozói ismerik a 

feladataikat, tisztában vannak a szervezetben elfoglalt helyükkel, a szervezeti kapcsolatokkal, a 

felelősségi szintek rendszerével.” 
 

5.7. A folyamatok meghatározása és dokumentálása  

„Az egyes intézmények táblázatba foglalt ellenőrzési nyomvonalakat használnak. Ezek a legfontosabb 

folyamatokra kidolgozottak és használhatók. 

Az ellenőrzési nyomvonalak aktualizáltak, de bővítésük szükséges.” 

 

5.8. Humánerőforrás 

„A feladatellátáshoz szükséges létszámú és felkészültségű szakember rendelkezésre áll. A képesítési 

feltételek ellenőrzése folyamatos. 

A meghirdetett álláspályázatok kellően konkrétak, és a kiválasztás során se térnek el az előzetesen 

megfogalmazott követelményektől. A meghallgatásokon egyszerre mindig több vezető van jelen. 

A munkatársak munkateljesítményét a szakmai csoportok értekezletein folyamatosan értékelik. Az 

írásos értékelés (minősítés) a törvényi előírásoknak megfelel.” 

 

5.9. Etikai értékek és integritás  

„A magas-fokú elkötelezettség jellemző az alaptevékenység, a közszolgálat értékei iránt. Íratlan 

magatartási szabályok a mindennapi munkavégzés során hatékonyan érvényesülnek. A vezetői 

példamutatás a jellemző.” 

„Összességében megállapítható, hogy az államháztartási belső kontrollok „kontrollkörnyezet” eleme 

Ercsi Város Önkormányzatánál, Polgármesteri Hivatalában és Intézményeiben megbízhatóan 

működik.” 

Kockázatkezelési rendszer: 

           A belső ellenőrzési vezető által megfogalmazottak szerint: 

 

1.1. A kockázatok meghatározása és felmérése 

„Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal a kockázatkezelés rendjét kialakította és működteti.  

A vezetés valamennyi, a szervezetet érintő jelentős kockázatot ismer. A kockázatkezelés egy 

állandóan változó folyamat. 

A kapcsolódó intézményi szintű szabályozás folyamatban van.” 

 

1.2. A kockázatok elemzése 

„A kockázatok jellemzően nem külön írásos kockázat-nyilvántartásban jelennek meg, hanem 

különböző szabályzatokban, eljárásrendekben, sokszor nem kerülnek egyedileg írásban rögzítésre, 

viszont az eredményes kezelés általános.” 

1.3. A kockázatok kezelése  

„A kockázatok kezelését az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal vezetése kiemelt feladatának 

tekinti. 

A kockázatkezelés a gyakorlatban megbízhatóan és jól működik.” 

  

1.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata 

„Az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések nyomon követése 

általában megoldott. A beazonosított kockázatok felmérését, elemzését folyamatosan 

felülvizsgálják. 

Az intézményi szintű szabályozást még nem fejezték be.” 

  

1.5. A csalás, korrupció lehetősége 

„A többszintű döntési struktúra a csalás, korrupció lehetőségét jelentősen lecsökkenti, 

valószínűsége csekély.” 

 

 „Összességében megállapítható, hogy az államháztartási belső kontrollok közül a „kockázatkezelés” az 

Önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalban a gyakorlatban működik, az írásbeliség fejlesztésre 

szorul. Az intézmények szintjén a hiányzó szabályozás bevezetését meg kell gyorsítani.” 
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Kontrolltevékenységek: 

            A belső ellenőrzési vezető által megfogalmazottak szerint: 

 

1.1. Kontroll stratégiák és módszerek 

„A folyamatok szabályos és hatékony működése miatt szükséges a folyamat jellegéhez igazodóan 

kialakított kontrollpontok meghatározása. 

A jegyző kötelezettsége, hogy a belső kontrollrendszer működéséről írásban felelős nyilatkozatot 

tegyen. Ennek a nyilatkozatnak a megalapozottságát biztosítja a folyamatba épített előzetes, 

utólagos és vezetői ellenőrzés, azon belül is a” négy szem elvének” alkalmazása, mely módszerek 

különösen a gazdasági, pénzügyi területeken eredményesen és teljes körűen működnek. 

Az adatkezelés biztonságos, de fejleszthető.” 

 

1.2. Feladatkörök szétválasztása 

„Az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz hozzárendelték a megfelelő 

kontrolltevékenységeket. A feladatkörök egyértelműen szétválasztottak. A működő struktúrának 

megfelelő a szervezeten belüli differenciálás.” 

 

1.3. Feladatvégzés folytonossága 

„A munkaköri átadás-átvételek gyakorlata jó, megfelel a biztonságos és folyamatos működés 

feltételeinek.” 

 

„Az államháztartási belső kontrollok „kontrolltevékenységek” eleme a gyakorlatban jól működik, 

a szabályozás megfelelő.” 

 

Információs és kommunikációs rendszer: 

             A belső ellenőrzési vezető által megfogalmazottak szerint: 

 

1.1. Információ és kommunikáció 

„A működtetett információs és kommunikációs rendszer célja a külső szervek tájékoztatása, és a 

belső adatforgalom szabályozása. 

A belső adatforgalom jellemzően belső hálózaton keresztül bonyolódik. A vezetői információs 

rendszer is fejlesztés alatt áll. Adatkezelésre vonatkozóan van szabályzat. Az adathozzáférési 

szintek kialakítottak. A dolgozóknak, a feladatellátáshoz szükséges információk rendelkezésre 

állnak.” 

 

1.2. Iktatási rendszer 

„Az iktatási rendszer hivatali szinten szervezett. A bekerülés, a tárolás, a kikérés és lekérdezés 

szabályait rögzítették, a hozzáférési jogosultságokat megállapították.” 

 

1.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése 

„A hiányosságok, szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakították. 

Az intézményi iktatási rendszerek egységesítése folyamatban van.” 

 

 „Az államháztartási belső kontrollok „információ és kommunikáció” eleme a gyakorlatban 

működik, de a folyamatos fejlesztése indokolt.” 

 

Nyomon követési rendszer (monitoring): 

             A belső ellenőrzési vezető által megfogalmazottak szerint: 

 

1.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja 

„A közösségi célok megvalósításának mérésére szolgál a gazdasági, pénzügyi területen keletkező 

mutatószámok rendszere, a szakmai teljesítmények mérőszámai, és ezek összehasonlítása az adott 

indikátorok meghatározott határértékével.” 

 



56 

 

1.2. A belső kontrollok értékelése 

„A vezetés a belső kontrollrendszert évente felülvizsgálja, a feltárt hibák kijavításáról 

folyamatosan intézkedik.” 

 

 

1.3. Belső ellenőrzés 

„A szervezeten belül működő belső ellenőrzés is a monitoring része. A belső ellenőrzés 

funkcionálisan független, vizsgálatait a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 

alapján végzi.” 

 

 „Az államháztartási belső kontrollok „nyomon követési rendszer,, monitoring eleme működik, de 

érdemi, folyamatos felülvizsgálata, a mérőszám-rendszerek aktualizálása elengedhetetlen.” 

 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és 

bevételeket. 

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési 

kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen-nem 

Kelt: Ercsi, 2015. április 28. 

P. H. 

................................................. 

aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: .................................. 

P. H. 

................................................. 

aláírás 

 

 

 

 


