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ELÓTERJESZTES
nnElyxÚT VÁROS POLGÁRMIrSTERE

részére

a belső ellenőri 2019. éves összefoglaló jelentés elíbgadása tárgyában.

'risztelt Polgármester Úr!

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40i202().1I1I.1l,) I(orrrr, r,crrclelct l. §-a tilap.ján a

Kormárry az élet- és vagr orlbiztotlsiigtlt t cszcllr e ztctij töntegc,s nregbetegedést okozó

humárrjárvány következrllérrl einek elhárítirsa. a nlag\,1l á llarrlpcllgárclk egészségének és

életének rnegóvása érdekében Magyarország egész tertiletére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A

katasztróf-avédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törr,ér-ryek nlódosításáról szóló 20l l. ér,i

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkornrányzat

képviselő-testületónek a l'eladat- és hatáskörét a polgárITester gvakorolja.

Fentiel<r,e tekintettel az alábbiakat terjesztjLilt a 
-I'. Polgán-rlcster tjr elé:

A Magyarország lre|l,i önkornránr.zatiriról sz(llti 20li. óri CI-XXXlX. törrény,(tcliirbbiakbaIl:

Mötr,.) ll9. r\ (3)beke7_dése t,ctlclcll,ezili lrlltll. Ilttgr it Ic1_1\./o kötclcs a.jogszabálrok alap.jáll

tneghatározott bclső ktlrltI,illlrctldszcrt rritik(jdtcttli. atrlclr biztosítja a helyi ötlkornrányzat

rendelkezésére álló források szabályszerű" gazdaságos. hatékony és eredrrrérryes fellrasználását.

Hivatkozott § (4) bekezdése kimondja, irogy a 1egyző köteles gondoskodni -- a belső

kontrollrerrdszeren beltil - a belső ellenőrzés működtetésérő1 az áIlamháztarlásért felelós

nriniszter által |<özzétett rr'ódszertar-ri útmutatók és a ttetrtzetközi belső ellenőrzési standardok

íigyelerrrber,éteIér,el. A hclri ötllttlrtlliiIryzart belsó cllr.,rr(jlzése keretéberr gotrdoskodni kell a

feltigyelt költségvetési szervel< ellenőrzéséről is. Az Mötr,. ll9. ,s (5) bekezdése szerint a hely,i

örrkormárryzatra vonatkozó él,es cllenőrzési tervet ri liópi iscl(i-testLilct az clőző t(l, decetllbcr



31-éig hagy,ia.ióvá. Mélykírt Város Örrkorrr.árryzat Képviselő-test|ilete ferrti kötelezettségének

eleget téve Mélykúit Város Örrkormányzat 20IC), évi belső ellenőrzési tervét a

I 57 l 20 18. (XI I. 1 8, ) Kt. szárn úr határ ozatával elfbgadta.

A belső cllcrlőrzés a 20]t). i,r,bcrl i-s li.tils(i crtjlilt,t,lis llclriilli:llirltl raltjsttlt tllc8.A bclsó ellenóri

í-eladatokat az önktlrttltittrzattnl szerz(jcléscs kapcstllatball iilló Virlccrlt ALrditclr Kli. látta el. a

belső ellerlórzési tervben nreglratározott két elleIrórzelst (OrlkortlráIr1 zat 20l 8, ér,i

országgyűlési választás pérrztigy,i elszámolása. Mélykút Város Önl<orr-nárryzaí Gazdasági-

Műszaki Ellátó Szervezete közalkalrnazoííak besorolásának helyessége) elvégezte, Soron kívrili

ellenőrzésre a 2019. évben nertr kertilt sor.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről s,ző|ő 370l20l ] . (XIL

31.) Korn'. rendelet (tor,ábbiakban: Bkr.) ,19. §-ának (3) bckezdc<se kirrrorrdia. lrogy,a helyi

önkornlány,zati költségvetési szet,l csctc1ll a bclső ellcrl(jl,zési \ ezetaj ilz Lit es ellenőrzési.jelerrtést

rnegktildi a polgárrncstcrnck. a.jcgvzilrlcl<. illctr,c li)jcgrzőtlcl.. a tirrgl,ólct kcjl,etó ór, í'cbrrrár

15-ig, A Virrcerrt Ar-rditor Kl1. 20l 9. él i bels(i cllcn(iri úr cs ijsszclilglaló.ie Ierrtd,st a Kópl isel(i-

testület részére rncgkLildésrc: keri.ilt. az.ieleIl elótcrjesztés rllclléklctót kópczi. A I]kr. -{9. §-ának

(3a) bekezdése szerint a jegyző a tárgyévre vonatkozó ér,es ellenőrzési jelentést, l,alamint a

helyi önkormányzat által alapított költségvctési szervek éves ellcnőrzósi jelentései alapján

készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a t:irgyévet követően, legliésőbb a

zárszámadási rendelet elfogadásáig- a képviselő-testület elé terjesztijóváhagvásra.

A veszélyhel_vzet során alkaltlazatlcló cg},cs bclLig1,,i és köz,igazgatársi tárgr,úr szabályokról szóló

85/2020. 1IV, _5.1 Kclrnr, retltlclet l7 § (j) br,lic,zclt-lse ali.liúrlr lcrltlelliezik. logl az Áht. 63.

alcímétől eltérőei-r a 2019. költségvetósi ór,rc vcltratl<tlzó z-ársz.árlla<Jitsi reIrcieletct úgy kcll a

képviselő-testLilet elé terjesztctli. hogr az lc,gl,.1s(i1-1[l ll rr,szélrhe-llzct Ilic1_1szlittéselt Iiöictő 30.

napon lratály,ba lóp.jcn. A []kr. -l9 ,r 13ir) bc,kcz<lésc Ltgratritkkor trcttl zár,ja ki a bclső ellenőri

ér,es összeíbglaló.jelentés ziirsziirlladás előtti ellbgadását. csalt atlnitk legkésőbbi időpont|át

haíározza rrreg. A belső ellenőri ér,es összeí'oglaió jclerrtésben fbglaltak szerint az

önkormárryzat 2018. évi országgyűrlési választás pénzügyi elszárnolása tárgyábarr lefblytatott

ellenörzés alapján intézkedési terv készítési kötelezettsóg egyáltalán nem nrerüit lbl. míg a

Mélykút város Önkormán5,zat c}azdasági-Múiszaki t]llátó szervezete közalkalnrazottak

besorolásának lTcI1,,essége tárgl,ilbaIl lefillvtatott ellellőrz-ós try,t;tnitn az anltal< alapjirn késztilt

irrtézkecJési tervben íbglalt két intézkeclés tel.ies rllórtól,berl. határicjőbeIi r,,égrehajtásra ker|ilt.



Fentiekre tekintetteljavaslatot teszek a belső ellenőri 2019 . éves összefbglaló jelentés általános

lratáriclőben történő elíi.lgaclására, ell.cl egr Litt az aláblli cl(jrltós tllcghozatalára:

. . . 12020.(.. ...) Po LG Ánnt l: st, tlRI I,I AT,ÁR oZ A, I

A veszélylrelyzet l<ihirc]etc{sér,(il sztilti z10/2()]0 (II1,11.) Ktlt,tll. t,ctlclelct l. §-a alap.ián a

I(ornliltlr az ÓIet- tis r ltgr tltt[lizltlttsl,igtll t cszclr ü.zt,.,trr t()nlc!.cs rltclbctcgcclóst okoz(l

hurnárl.iárr,ánr, I<övetkeznlérl1,,einek elháríttisa. a ll]agytll állarrlpolgiirok egészscígérrek és

életérrek nregóvása érdekében Magyarország egész tertilctér,e vesz-ólylrelyzetet l-rirdetett ki. A

katasztróf'avédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvérryek módosításáról szóió 201 1. évi

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófbvédelrni törl,érry) 46. § (4) bekezdése alapján

veszélylrelyzetben a telepLilési önkormárryzat képi,,iselő-test|iletérrek a leladat- és hatáskörét a

polgárrr. ester gyakorol j a.

A katasztróf-avédelmi törvéni,, 46. § (4) bekczclósében tncghatározott lratáskörtjrnbcn el.járva -

íigl,elcrrrbe r,ól,e a l 00-ó-l /2()](], szátllút ít,ástls cl(iteI,jcszlels[rcrl ibglaltaI<at - a7. alábbi

lratárclzatot Irozott,t :

Mélykút Város Önkormányzat belső el]enőri 2Ol9. éves összcíbg}aló.jelentését elfogadom.

Felelős: Kovács Tarnás polgárnrester

Határidő; 2020. május 15. (határozat megktildésére)

Mélykút" 2020, ápritis 29.

Előterjesztő: Dr. Vörös-Börcsök Títtlea.ieg1 z.ci lb- Uo,.,i, " - .!,ii,\.i.-/ , | .,lv*_t.l

Az előterjesztést készítette: Dr. Vörös-Bör,csök 'l'ínlea,iegr z,ő 1i- U.^* t:á^4:.á, -í.i,<a+_.

Melléklet: 1 db

- belső ellelrőri 20l9. ér,es összefbgIaló.jelentes,

'l'örvényességi észrevételetrr nit,tcs.
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Évn s össznnoclrró "rELBxrÉs

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés liiggetlen, tárgyilagos bizont,ossiigot adó és tanácsadó tevél<enl,ség.
anrelynek célja. hogy az ellenőrzött szervezet m[iködését í'ejlessze és erednlénl,e sségét
növel.je. az. ellenőrzött szefvezet cél.jai elérése érclekében rendszerszem léletű
rne_eközelítéssel és tlródszereserl értél<eli. illelr,c, fb_j leszti az. ellenőrzött szervezet
i rányítási és be l ső l<otrtt,o l l t,cndszerónel< h atél<otl t,s,.i girt.

Az iillarrrlrirzrartásról szoltj ]0l l. (,vi ('XC'V 

-tt,,]r,.nl 

(Aht.) 7(). § ( l) be l<ezciése

értelnlében a l'lelsii ellen(jrzés liialaliításlirtil. rllcgf'clclii rrriil<(jdtetésér(jl és
íiiggetlenségérrcl< biztosítltsáról a l<(iltsógvctósi s7cl,v vczct(íic l<ötcles qonclosl(odni.
enrellett köteles a belső ellenőrzés Inúiködéséhez sztiliséges íbrrásol<at biztosítarrri,

A belső ellenőrzés az önkormányzatnáI ktilső erőforrás bevonásával valósr,rl nreg.
Az önkormányzattal szerződéses l<apcsolatban álló Vincent Auditor Szárlrviteli
Szolgáltató és Tarrácsadó I(ft. látta el 20l9. évben a belső ellenőli í'eladatokat.

Az éves összefoglaló ellerrőrzési .jelentés eII<észítését és annal< tartalni i l<övetelnlérryét
a költségvetési szervek belsó l<ontrollrerrdszeréről és belső elIenőrzésóről szóió
310l20l l. (XII. 3l.) Kornr. rendelet (tovitbbial<ban: Bl<r.) 48-49. §-a határozza 1,1]eg.

Az éves ellenőrzési.jelentés ell<észítéséért a belső ellenőr,zési vezető felelős. anlely,et a

l<öltségvetési szct,r, vezetii jc. a jcgr z(i lragl .1(lr ii.

A jcgyző a tárgy,élre iotlatkozó éres i)sszelirgllrlti elletltjt,zelsi .jclerrtést a tiirgvévet
l<(jt,et(jen. legl<ésőbb a ziirszátttitdási rerldelet ellilgadásáig a KéllviseIő-testület elé
ter j eszti jóvirhagi tisra.

Az évcs összelbglaló clicrrijrzósijclcrltés cc1l_ia. hogr eg_rr,ószt átíbgó l<ópet rtl,itjtsorl a

helyi önkortnányzat Képviselő-testülcte részét,c a tirrgyévi liiggetlcn belső ellenőrzési
tevékenység végrelra"|tásáról. nrásrészt segítséget l<íván nyújtani a kiiltségvetési
szervek vezetőirrek. a I(épviselő-testületnek abban. lrogy az éves összeíoglaló
ellenőrzésijelentésből nyert tájékoztatásol< alapján 20l9. évben hogyan gondosl<odtak
a.iogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett rlegállapítások.
javaslatok hasznosításáról. nyonlon követéséről,

Az állanllráztartásért feleIős ttlinisztet, által l<özzéten nlóclszertani úrtnrtttatii
íigl,elcrrrber,ételévcl cll<ószített összcíbglalti cl\c> llelső ellcntjri _iclentés a tlclső
cllenőrzés adr;tt e!vi lcvcl(cí1\,stl!.étlcli (lrleltólic1.1rctt alaptrl(l bcttlutlttitsát. a beIsó
liontrollrenclszer nlűliöcjósónel< e,r,túkelóscL. vitlallittt i\7. intézl<edési tcrrlel<

rrlegvalósu lását tartalttrazza.



I. A lrelső cllenőrzés által r,égzett tcr élienysóg be mutatása iinértél{elés alaDián
[Bkr. ,ltt. § a/ ptrrrtI

20l9. évben az ellenőrzés a beIső ellcnőr,zósi tervbe tl tttegltatározott ltlaclattrl<at
végrehajtotta. Az írásos jelerrtésen l<ívül az esetlegcs lriányosságol< pótlására.
javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés,

|l1. Az éves ellenőrzési ten,ben foglalt í'eladatok teljesítésének értékelése
[Bl<r. 48. § aa.) alpont]

lllla) A tárgyér,re r,onatkozó ór,es ellenőrzési terr, teljcsítése, az ellcnórzésck összesítóse

Az elvégzett ellenőrzések bcInutatása

A soron kíviili ellenőrzésre clkiilijníteltt kapircitás í'clhaszn;ilásának be nlutatása

Stlron l<ír,Lili cllcn(irzósre ]() l9. tlr,[le rl nenl licri,ilt stlr.

A tervtől való eltérések és azol< indokai (ha ér, közlrcn terr,lnódosítás l,olt, az credeti
tervet kell figyelembe venni)

A 20l9. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzóst végző l<ülsó szolgáltató
maradél<talanul r,égrelra,jtotta, a iel,vtől eltérés tiertl történt. legí'el.iebb az ellenőrzések
időbeli ütemezéséberr (rrrelyik hórrapban l<erliltel< elvégzésre). Az ellenőrzésel< az
ellenőrzöttel<l<el történő egyeztetést l<övetően kerliltek leíblytatásra, íigyelernbe véve
az esetleges igényeket, az egyéb teendőik nr iatti leterlreltségliket.

Elnrarad t ellenőrzések

20l9. ér,ben a tcrvhez lttlpest clttlat,aclt cllcnőrzets tlctlt t,,tllt,
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Il1lb) L,t ellenőrzések sor:in bíintető*, szabáll,sértési, lrártórítósi, illetve í'egyelnti
eljárás rrregindítására okot adó cselelintóny, ntulasztiis l,ag1, hián1,osság gl,anúja
kapcsán tett jelentése lr szánra és rör,id iisszeíilglrilirsa

,\z ellerr(írzése l< stlrátt ll|irrtct(j-. szalrlilr scit,tósi. klirtúr,ítési. illctve ltgvellni el_]árás
negirrdítiisára ol,t;t acltj csclclirrlótl)," ttltt |,tszIlis vag\ hilinlilsslig l'cltárásál,a ncll l<eriilt
Sor.

Il2, A bizonyosságot adó tevélrenységet elősegítő és akadál1,ozó tényezők berrrutatása
[Bkr.48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai,
tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait. l<övetl<eztetéseit és .javaslatait tartainrazó 20l9, évi
el l enőrzési .j e lentéseI< rn egf-e le ltel< a Bl<r-ben e l ő írtiil<n ali,

Az ellenőrzési .ielentésel( az elóírásol<. illetve nemzetl(özi ellenőrzési standardok
szcrint készültcl< cl, A .1ar aslatcll< tttctlvalósíthirttjalt voltali. a .1elcntéscl< elrdetrli
ajlinliisoliat íi]!_iillrl,raztali l1]c!]. cls lt7tli( liz aclrltl t.|,Lilct szelll1ltlntjából érderrrinel<
tc li in th e t(je l<.

Az ellenőrijl< által nlegíbgalrnazott .iavasltttol(at, nregállapításol<at az ellerről,zöttek
eltbgadták.

A vizsgált szervel< vezetői, illetve a javaslattal érintettel< részéről észrer,ételel( nelll
érkeztel<. r,itatott l<érdés llem maradt.

Il2la) A belső ellenőrzési egl,ség hulnánerőftlrrás e lIátottsága

Kapacitás-ellátottság bemu tattisa

A Vincent Ar-rditor Száml,iteli Szolgáltató és Tanácsadó I(ft. rnunl(atársai rnindannyian
pénzügl,i-szánrviteli állzrnri f'clsőtill<ú (liözgazdaságtudtltlránl,i [:gvcterrr. [3rrtlapesti
cazdasági lr(jisktlla pórrztigt i ús szlirrll iteli l(aI,). tovirbbii szal<lrlai l'clstiíokú
l,'épesítéssel (tlliict,eles liiirtr l t izsr:ii lil. tllúr,lcr.llieiIlcs l,ijttvt elii. pérlzügl i-szállryiteli
szakellenőr. acl(ltanáe sailó) rctlde ll<cz,tte li. ,\ ct,g. ilIctvc a rrlLtnkzitársai .jele ntős
tapasztalattttl re nclclkezttck a liöltsctgvetósi. ()nI<tlrlltán\ zati szíór,ában egl,aránt. a

refbrenciál< széleskör(iek (számcls önkormárryzat. öttI<orntitnl,zati társulás),

A tervben szereplő feladatok el|átásához, szükséges kapacitás következésl<épperr
rendelkezésre állt. mind létszám, rnind képzettség, rnind gyakorlati tapaszta\at
szern pondából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredntényessége, főbb problénrál<, alradályoli
az ál lrisrrl< betöltésénél

A belső ellenőrzés 20l9. évben l<i.ilső erijfbrrás bevottitsitval valóstrlt nleg. I(|ilső
eró1'orrás all<almazása trriatt czcn alpont nettl étlcltlczlrct(j.



A belső ellenőrök képzései

A belső elIcnórzést c-lliittj Vincettt ,{uclittrr Szlitllt itcli Szolgáltatt,l és Tanircsadtj Kíi,
ntunl<atársainak l<épzésc önerőből biztosíttltt volt. lbll,antatosan vcttel< részt
szal<területLik szal<nrai l<épzésein. löbbek I<iizijtt regisztrirlt nrctt,legl<épes l<örlvvelői
továbbl<épzósen. adószal<értői. aclót;rnácsadói. liönl vr rzsgálói tor ábbl<épzósclien.
illetve a regisztrált belső clleriőröli szárrlitr,;r l<ötelez(jcrr előírt Af]PI] l<épzésen.

Belső ellenőröl< regisztrirciója

Az ellenőrzéseket végz(l belső ellenőrök végzettsége" glaltorlata rllegí'elel a 28/20ll.
(VIII. 3.) NGM rendeletben tbglalt l<övetelrnényeknek.
A belső ellenőrzési tevél<enységet folytatók rendell<eznek az Áht.70. § (4)-(5)
bekezdésében nregltatározott engedéllyel.
A ki.ielölt belső ellenőrzési vezető rrregl'elel a 28l20l l. (VIII. 3.) NCM rencieletben
meghatározott 1bltételeknek. tor,ábbá rerrdell<ezik a [3l<r. 1_5, § (9) bel<ezdése által előírt

91 al<orlattal.

Ilzlb) A belső eIlen(irzési egl,ség 1,agv a lle lső elle nőr szerve zeti és í'unl<,cionális
í'üggetlensógénelr biztrlsítása I l}li.r. l8-1 9. §|

A belső ellenőrzési egl,ség szervezeten heltili clhelvczltcilóse

A bclső elleIr[\r Il()1,1llil szctitlt is (Szcrvezcti és \,1iiliijclclsi Szabáll,zat) és téttvlcgesetl is
közl,ctlenLil a killtsúgr ctúsi szcrt l czct(iichcz titt,ttlzik. tcl ókctlr sclgét a költsúgvctesi
szerv vezető.iének l<özvetlenül alárenclelve végzi. jelentóseit l<ijzvetienül nel<r l<üldi

n]eg.

A Bkr. l9. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A l<öltségvetési szerv vezetóje biztosította a belső ellenőrök ír.rnl<cionális

fiiggctlenségét a [3l<r. l9 ,S 1 l) bcltczclósúbcn 1elstlrtlIt tevél<enr,ségek esetében.

Részt vettek-e a lrelső ellenőrök olyan tevékenységeli e|lritiisitban, atnelyelr a szervezet
operatív működésével kapcsolatosalr, s ha igctt, nleh,eli czek

A belső ellerrőr íLrrrkcionirlisan liiggetletl szet-nólvl<ént c1olgozil<. a szet,vezel operatív
lnúil<ödésével l<apcsolatos tel,cílie tttségbc llclll r tln.jtili be. l:llc,nőrzési í'eladatait
örlirll(lan tcrvezi. tlltttll<iiil,t srl1,1_ttl l,ii ls(l lrclill1iisttil ll]e nte s. 1liirtatlan. tárgy ilagos.
()nirlltiarr iillít.ia tisszc a rlrcgrilliapítlisoiiit|. l,iit cIlicztct,.1sclie t és.iltvaslattll<at tartaltltazó
el lenőrzési jelcrltést.

A 1tnkcionális tüggetlerlség az ellcnőrzés sorátl lttegvalósLrlt.

A belső ellenóröl< netn vettel< részt olyan tevél<errységck ellátásában, attreli,el< a

szervezet operatír, mtiködésél,el l<apcsolatosak,



Il2lc) Összeíérhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §|

Az ellenőrzés során összeíérhetetlenség nem történt.

ll2ld) A belső ellenőri jogoklral kapcsolatos csetlegcs ltorlátozástlk bemutatástt

A belső ellerrórijl< tllirldeIt clleIlőrzi,s sOriill \ i,tlatllcttttl i szLiI<séu,cs dtll<unlctltációhoz
lrozzáférlel<. A belső cllerrőr,öl< a norlrritl<batt tIe gtbcallttazott .jogosultságail<at
gl al<orcllhatták. azokat a r.,izsglilt szel,\ ll1tli,ilclclitaltrrtul [)iztOsítOtta. lVlincl az cllenőrzés
tárgyál"loz kapcsolódó. szül<séges dol<unletttációkat. nrind a szükséges infornrációl<at
szóban és/vagy írásban renclell<ezésre bocsátotttil<.
A Bkr. 25. § a)-e) pontjában nregíbgalnrazott joeosultságol<l<al kapcsolatban
problérnák. l<orlátozások netn nrerültel< t-el.

1l2le) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályoző tényezől<

A belső ellenőrzés vógrehajtását al(adályoz,ő tényező rrenr volt. Az ellerrőrzésIrez
szükséges technil<ai feltételek (pl, szárnítógép. nyorltató, internet-hozzáférés, jogtár)
biztosítonak voItak.

llZlf) Az ellenőrzések nl,ilr,ántartása

A belső ellerrőrzési vezctő gottclclsl<cldott a F]lir,.22. q\,-{5 _j0. § szcrirrti rryilvántartás
rrregfelelő vezetésértjl L|z elvégzett bels(i elIcrrcjI,zéscli tel<irltctóbett" illetve
gorrdoskodcltt az cllerrőrzctsi dol<utr]elltLllllt)k rlrcg(irzóséről. a clokunrcntutlok ós aclatok
szabá l1,sze rii. lr i zto n sir go s tá t,o l ti silrti l .

U2lg) Az ellenőrz.ési tevél<errl,ség í'cjlcsztésóre vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben aIapvető elvárás. hogy íárja í-el az esetleges
szabá|ytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz. lrogy
az önkormányzat és az intézmények működésében. gazclálkodásában, pénzügyi
irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezől< jelenjenek meg, ehhez
célszerű a belső korrtroll tblyarrratol< erősítése. a gazdaságosság. hatékorryság,
eredtnényesség rrövelése. .javítása érdekében a taniicsaclói tevékenység íbl<ozása. az
el lenőrzési let'edettség rlijvelésc.

Ilontosnak tartiuk az ellenőrzésI,e l<észítctt intézltedési tervekllen íoglaltalt
rrregvalósításánal< l<ont1,oll.iát. A 20l9. évbcrr l<itűzcjtt cé1.1irit a [rcls(j ellr-rrórzc,s elérte.

^ 
l<ülsó l<özreIníikclcJő trltal biztosított cllcrr(jrzósi t,cttclszcr a rrlegí-clelő rrlinőség

biztosítása nle-llctt céILrl túizte l<i az crciíbrrástlli ltöItségeirlek ()ptinlalizáIilsát. valanlint
az crcclnlénl,el<" ós az ahhoz l'clhasznált tbrrírstlk rcláció,ját l,izsgálva járul hozz-á a

hatékonl,abb. gazclasit gosabb rrr iiI<ödúslrcz.

A folyanratos jogszabályváltozások deterlniIiálta helyzet szül<ségessé teszi a belső
l<ontrollok rendszerénel< ismeretét, intézményi nregismerését.
A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési,
el lenőrzési és irányítási e lj árásainak h atél<onyságának f'e.i lesztése érdekében.



I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása IBkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenórzés írásbeli í-ell<érés alapján tanácsadói tevékerrységet nem végzett,
A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az ell,égzett vizsgálatok során í-elmcrülő" a

tár gyhoz kapc so l ódó térn á|< terüt l etérr nr e gva l ósu l t.

II. A belsó kontrollrendszer működésénel< értólrelóse ellenőrzési tanasztalatok
alarrián az alábbiak szerint IBkr. 4ít. § b) ptlntI

II/l. A belső litllttrolll,eltdszcr szabiilr szct,íisógélrcli, gaztlas:igossitgilnal<,
hatékon\,ságánalr ós crcdnténlessógóncli niivelóse, .irrr,ítása érdelrébcn tctt
fontosabb javaslattrli IBkr. .lfl. § ba.) alplrnt|.

A t'enti táblázatban az elvégzett vizsgálatol<l<al l<apcsolatos kiemelt .ielent(i,ségű
megállapításol< és javasliitolt szerepeltlel<. Az áltttlálltls. nem l<ienrelt jelentóségfi
nregállapításokat és.javaslatolrat a belső e llerrőri.|clcntósck tartalmazzál<.

A 20l8. clvi orszirggyii lcsr ltilasztiis 1lérrztigr i e lszlilltlliislinal< clletlőrzclsc soriitl
i ntézltcdést i gény,lő .javas lattlt llelll tel,t a belsó c l lctlőt,zcis.

IIl2. A belső kontrollrendszer tit cleménck értékclése IBkr. {ti. § bb.) alpont|

Az Aht,69. §-ban lbglaltak alapján a bclsó l<otttrtlllrcrlclszcr a l<ockáztrtok l<ezelése és

a tárgyilagos bizonyosság ntegszerzése érdekclben l<ialal<ított fblyantatrendszer,
nlelytlel< létrehozásáért. nrűl<ödtetéséért a l<öltsógvetósi szerv vczetőjc felel.

A belső l<ontrollrerrdszer íartalmazza ltlindazon elvel<et, eljárásol<at és belső

szabályokat. anrely alapján a szefvezet érvényesíti a |eladatai ellátására szolgáló
előirányzatokat. létszánlttral és a vagyonnal való szabályszerii, gazdaságos. hatél<ony

és ereclrn énl,es gazdáll<oclás l<övete lrn én 1,e i t,

A bcls(j l<ontrclllretlclszet,i)t clctlle :

l. Kontrolll<öl,trl,gr.'

A l<.ontrolll<()rnr,ezcl tttagában lb5rIal.jir;lz irrtegritás[. a7 ctil(ai érté|rcltct. az éI,intettel<

szal<rrtai I<onipetenciáját. a szelvczet ve7etd,sénel( 1iloztifiáiát és stílusát. a f'elelósségi

l<örök l<i.ielóléséncl<. a beszárrrtllt,atltsnal<. r alattlitlt tel.jcsítrrrény,érrél<elésnek a

ttrtidszereit, továb[rii az ir,ánr.ítási tevél<en_r,ségénel< rrl inőségét.

Vizsgálat címe Megállapítás következtetés Javaslat
Mélykút Város Orrkorrrlányzat
Gazdasági - Miiszaki Ellátó és

Szolgáltató Szervezete
vonatkozásában a

közalkal nrazottak besorolása
lrelvessésének el lerrőrzése

A foglaIl<oztatottal( besorolása
soriltr llett,t t-tlitrdett esetlretr

alltal nraztáli rrregí'elelően a
közalkalnrazottak j ogál lásáról
szóló törvényben előírtakat.

I-1 ibás besorolás esetérl
any,agi lrátriirl1,, érheti
akáI, a rrrLrnkáItatót.

a|<ár a ntunl<aválla|ót.

A közalkalnrazottak
szabályszerúi besorolása



)

A l<ontrollkörnyezet l<ialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti strul<túr,a,

a íbladatkörök és f-elelősségi viszonyok egyértelnrűerr keÉiltek l<ialakításra. A hurnán
erőforrás keze lés átláthatő.

Fontos a kontrolll<örttyezetet (l<iemelten a belsii szabályzatokat) rendszeresen a
jogszabályi ltörnyezet változásailroz. illetvc az esetleges szernélyi változásoklroz
igazítani,

kockázatkezelési renclszcr

A kocl<ázatkezeléssel lehe tőr,cl virlil< az ijnlttll,ttl;itt_\,zitt tel,ól<cnl sége alap ján I<ialal<ított

célol<r,a Ilató nec.atív ltatiisol<. t,ag1 r,lszalaszttltl lchclősógcli. t-elislltcrése. elerlzése és
ltezclésc.
A ltockázatoli lilrr,ásilrt tel<ititt c I.[ilsij és [rcls(j Loe l,ázatoli azontlsíttjltlt bc és
intózkedóseket törtérttel< azol< ltegatív lratásainal< cllerlsúl1,,ozására. r,alartlittt a

válaszlépések rnegtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szül<séges rnúil<ödtetni annal< érdel<ében. hogy a

kockázatok meghatározásával, felrnérésével és elerlzésével azok l<ezelése biztosíton
legyen,

Kon trolltevékenységek

A l<ontrolltcr,,él<enl,ségel<l<el biztosított, hog}, a vezetés tiltal rllegíogaIntazott célol< és
elvárások végrehajtásra l<erüljenel<. az azol<al l,eszélyeztető l<ocl<ázatok a tevékcIrység
során a szervezct l<ezel_je, A l<tlntrcllItcvél<cnvsógcli a szervezcti hierarchitr lninden
szi ntjén és m inden tn iil<iitlclsi terli letérr tlcqje lcn ttcli,

A Iiontrolltevól<enysúgcl, lrijz[i l a I<iji ctlicz(j clcrltcl,.ct ltlliitIlttitzzlili:
a) ]]lőzetes. Lttólttqos t,s vczctiji l<clntt,tllltlli

b,; Kijclölésel<
c) Jóválragyásol<
d) J ogosu ltságok
e) Igazolásol<
f) Egyeztetések
g) Működési tevékenység áttel(intése
h) Eszl<özök védelrrre
i) Hozzáférési jogosultsá gok
j) Feladatl<öröl< szétválasztása
k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kotnmutliliáció

L.z. az elenl biztosítja a lcntr,(jl lcl'clú tijrtcrt(i litltlltllLtttikácitit. iIletve az alirlrirl l-elíclé
történő kotnnritnil<iici(lt. ttlviibbá a horizcltltális irrtbrrrlációár,arnlást,
A l<ottltlttttrili;iciils l,endszet,tlcll Iltindett ol1att iidat c,s irl 1brIrrlició rrrcgielenil<. és

íbldolgozásra kcri.il. antcll aIapvetőcn sz-Lil<sr-jges a szervczet irán,vítirsa és

el lenőrizlretősége szertlpOnt_iából.

3.



A l<ialal<ított iníorrlriiciils rctlclszer a szefvczct sa.játoss;rgainál fbgva bizttlsítja a
nlegl'elelő intbrrrlációk rrrect'clelő idóben történő cljLrtirsiit a szel,\,ezeti cuvséglrcz.
szenrélyhez. A szervezeten belLili kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizntusol< teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer
foly,amatos nvolT1o11 l<övetc{s cls értél<elés alatt irll.iorl" ígv a szervezet kontrollrcndszere
t,ugalrltasan tr-rd.ion rcaglrlni a ri;iltoztl lri-ils(l és bclsii litjrlilrtrérlyekhez.
A monitorirlgot tánlogatl,a nregeIentrek a szervezet l,ezetésétől el|<ülöllített íirnkciók
is. nlint például a bels(j ellenőrzés. azonllan a mtlnitoring biztosítása és napi
rntiködtetése az operatív vezetés í-eladata tllaradt.

III. Az intézkedési teryek ntegl,alósítitsa IIllir. Jít. § c.) pont|

A bels(i e!lcnőrzés :iltal tctt ir.jiinlástlltra, .i;tr ltslaiulira liószítctt intézkct_lési tervel<
r,égrehaj tásána k és n1,omttn l<ör,etési,rr ek ta pasztirl a trli

Az ellenórök által rlegtbgalrltazott javaslatokat, rrregirllapítrisokat az ellerr(ilzöttck
elfogadták,

A vizsgált szervel< vezetői. illetve a javaslattal érintettel< részéről észrevételel( nern
érkeztek. vitatott kérclés nem tnaradt.

A tskr.45.5\ 52311,lt a belső ellenór,zést l<övctően intézl<edési tervet l<elI készíterri a
szi.ikséges intézl<edésel< végrelrajtásáért íclelős szernélyel< és a vonatl<ozó határidől<
nlegjelöIésével. Az inté-zl<edési tervet a lezár,t ellcriijrzési "jelerrtés l<ézlrezrételétől
számított 8 napon belül kell ell<észíterri és nregl<üldeni a belső ellenőrzési vezető
részére.

r\ 20l B. ór,i tll,szlitg.r [i lcsi t lilasztli-s 1lúttziiur i clsziittttllitsiirtali cllerl(jt,zósc sorá n

intézl<cdeist igcrrr l(l .iirr ltsIattlt lle Ill te ti a [lcisti clle rltjlzr-,s" ígl clcll r iz,sgirlat
teliintetéberr intézI<cdési tcI,r, l<úszítúsi l<ijtclezcttség ttetll rnerLilt 1'el.

A rrrásik vizsgálathoz kapcsolódó intézkedési tet,v elI<észLilt, a Lrelső ellenőrzési vezető
részére megküldésre l<erült. A belső ellenőrzési vezető a nregküldött intézkedési tervet
jóváhagyta,

A vizsgált szervel< azontlal rnegkezdtél< a javaslatol< tl1,onr;in ir sztil<séges intózl<edésel<
megtételét. azol< tel.iesítését, határidőben történő végrehajtásáí a vezeíés és a belső
ellenőrzés is íblyarrlatosáll] nyonlott köl,eti. Az eeyes _|avaslatokhoz nriItden esetben
konkrét felelős és határidő lett meglratározva, Az intézkedési terv realizálásával a
szervezetek a nortltákat l<övetve fbly,tathat|ál< ter,él<cn},,ségül<et. a7 eIlcnőrzési
le ledettscg nör el<szil<.

A E}l<r.4(:. § szel,irtt az cllclliit,z_ijtt szet,rczcti cgrscg lczct(jic itz intézl,edési terr,,ben

lltcgltatárclzott cg\c5 lL,l;rriatoli r t,r:r,chltilii:iil,tll lz rrltúzlicrlj,si tct,r,bcn ttlcghtttá rcrz-ott

legutolsó hattiricló le.lártát kövctő 8 naptltl bcli-il íras[lan lrcszíttllol. és ezen bcszárrlolót
egyúttal tajél<oztatilsrrl nlcgl<Lilcli a bclsó cllcrlórz,"1si vc7-cti) rószére.



u\ vtilasz_tás pérrzi.il3t,i clszltttltlliistirrttl< ellcrl(!r,zés'.: usctúbett irttczltcclósi tcrv l<ű,szítési

l<ötclczcttselg llelll rllcli.ilt ít,l" íg,v itz itlt(,zlicc|.1si (et,v vr-|gl,chajtiisiiról sz(lló [lcszitrtloltj
l<észítésc sctn vitlt sz[il<,sé!,cssi,.

r\ (jAl\4 1_1SZ bcsclrtlIiisoll cllcrl(jlzi,sc escti,[rcrr ltz irtlúzl<cilúsi Lcrv r.,i-lglelluitásitr,(ll

ltészített be szárrroló rrregl<i.ildése rncgtörtéttt a Llclső cllcrlót,zcsi vczctt' r,ósz-úr,c (13lil,.

46. §)

A 20l9. évben leíbl1,1x1911 ellenőrzései< nyotttiin l<észi,ilt irrtézl<eclési tcl,v és a
végrelrirjtirstir(ll I<r-lszített beszitnloIt) tittel<irltését l<ijvetőerl (isszctbglalóarr
megirllapítlratjtrl<. l-rogy az az-tll<batl r,ögz,ített í'eIadatol< tel.jcs rrrér,téI<berr. hatirriclőben
végrehirjtásra lie rti lteli, llatiil,icl(i[lcrl r,égt,c rlcttt Ita.j ttltt intc(zl<edés rrcrtt vr;lt.

A nregirllapítzisol< ltttsztttlsLt litsitt it llcszíttlltlltili alirpjirrr rrreg{'cleI(!rlck ítéli L|7-

cllgnórzés.

A le.jirrt határidc.i íi, de rteItt t,ógI,clra.j frltt irrtézlicclósclt, attrcll,el( rtl2lgas lttlcliitzatot
.iclentcne lt it szel,\,e7-ct bclső l<tlrrtl,trllrentlsz-cr"úrrclt rrr(iltiitlóse szcrrr1lont.iiibtil

Lc.lárt hatliricle.iii. clc lúg.r,c rlcrll ha.| ttltt ittt(,z-lir:tli,s tlcttt vtllt.

Az- egycs irrtézlre désel< végrclrirjtrisiiltali cltrraratliisit ós atln:rlt iIrdol<ai

I]lrrraradt irrtézl<edés trertr voll.

N4e3lyl<rit, 2()2(). í'ebrLrírr l 4.
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