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I. AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 
 

 

Ellenőrzött szerv megnevezése: 

 

A kincstári ellenőrzéssel érintett időszakban az ellenőrzött szervnél hivatalban lévő az 

ellenőrzött területekért felelős vezető neve, beosztása: 

 

A vizsgálatot végezték: 

Név 
Feladat ellátásá-

nak kezdete 
Feladat ellátásának vége Megbízólevél iktatószáma 

Maláta Júlia 

vizsgálatvezető 
2020.07.01. 

intézkedési terv elfoga-

dásának időpontja 
ÖPSZEF/1460-13/2020. 

Somogyi Zsuzsa 

ellenőr 2020.07.01. 
intézkedési terv elfoga-

dásának időpontja ÖPSZEF/1460-13/2020. 

Laczó Andrea 

ellenőr 
2020.07.01. 

intézkedési terv elfoga-

dásának időpontja 
ÖPSZEF/1460-13/2020. 

Kaczkóné Szappanos 

Róza 

ellenőr 

2020.07.01. 

intézkedési terv elfoga-

dásának időpontja ÖPSZEF/1460-13/2020. 

 

 

A jelentésben alkalmazott jogszabály rövidítések: 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.), 

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továb-

biakban: Mötv.), 

Ellenőrzött szerv megnevezése PIR törzsszám 

Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 583220 

Ellenőrzött szerv,  

irányító szerv és az általa 

irányított  

költségvetési szervek 

megnevezése 

A szerv gazda-

sági vezetője 

(ennek hiányá-

ban a gazdálko-

dási feladatok 

ellátásáért fele-

lős) 

 

A szerv vezetője 
 

Megjegyzés 
 

Név / beosztás 
Név / beosztás 

az ellenőrzési időszakban 

történt változás 

(a jelentés készítéséig) 

Gyomaendrőd Város 

Német Nemzetiségi Ön-

kormányzata 

Szilágyiné Bácsi 

Gabriella     

pénzügyi         

osztályvezető 

Braun Márton 

elnök 
- 
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- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.), 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), 

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 

évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.), 

- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Áhsz.), 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), 

- a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 

15/2019. (XII. 7.) PM rendelet (a továbbiakban: 15/2019. PM rendelet), 

- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező el-

számolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: 38/2013. 

NGM rendelet). 

 

A jelentésben alkalmazott egyéb rövidítések: 

- Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: Nemzetisé-

gi Önkormányzat), 

- Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal), 

- Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (a továbbiakban: Jegyző),  

- az ellenőrzött időszakban hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat (a 

továbbiakban: SZMSZ), 

- az ellenőrzött időszakban hatályos A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés 

igazolása, érvényesítés utalványozás, gyakorlásának módjáról, eljárási és 

dokumentációs részletszabályairól valamint az ezeket végző személyek kijelöléséről 

szóló szabályzat (a továbbiakban: Gazdálkodási szabályzat), 

- kormányzati funkció (a továbbiakban: COFOG), 

- időközi költségvetési jelentés (a továbbiakban: IKJ), 

- időközi mérlegjelentés (a továbbiakban: IMJ), 

- IMJ IV. negyedév (a továbbiakban: Gyorsjelentés), 

- a Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés módszertana - helyi önkormányzatokra, nem-

zetiségi önkormányzatokra, társulásokra, fejlesztési tanácsokra és az általuk irányított 

költségvetési szervekre (a továbbiakban: Módszertan), 

- az Áhsz. 32. § (4) bekezdése, Ávr. 168. § (2), Ávr. 170. § (2) bekezdése szerinti, a 

Kincstár által működtetett, az időközi adatszolgáltatások, valamint az éves 

költségvetési beszámoló benyújtására szolgáló elektronikus adatszolgáltató rendszer (a 

továbbiakban: KGR-K11 rendszer), 

- az Mötv. 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok, valamint 

gazdálkodási szakrendszer esetében az önkormányzat által alapított költségvetési szerv 

feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli 

alkalmazásszolgáltatást (Application Service Provider, ASP) nyújtó elektronikus 

információs rendszer (a továbbiakban: ASP rendszer), 

- Kincstári Ellenőrzési Portál Kincstári Ellenőrzések Portál az ellenőrzés által bekért 

dokumentumok feltöltésére szolgáló sharepoint felület (a továbbiakban: KEP), 

- Közbenső megállapítások és javaslatok táblázat (a továbbiakban: Közbenső 

megállapítások). 
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A kincstári ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás megjelölése: 

- az Áht. 61. § (1)-(3) bekezdése, 68/B. §-a, 91. § (3) bekezdése, 107-108. §-ai; 

- az Ávr. 115/A-115/F. §-ai, 167/M. § (1) és (3) bekezdései, 168-171. §-ai.  

 

A kincstári ellenőrzés tárgya: 

- a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének, 

- az Áht. 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű 

teljesítésének, 

- az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata. 

 

A kincstári ellenőrzés célja: 

Az ellenőrzések célja, hogy az Áht., az Szt., az Áhsz., a 38/2013. NGM rendelet, és a  

15/2019. PM rendelet előírásai érvényesüljenek az ellenőrzött szervezeteknél: 

- az évközi ellenőrzés során feltárt hibák az éves költségvetési beszámoló készítéséig ja-

vításra kerüljenek, elősegítve ezzel, hogy a beszámoló lényeges, a valós összképet torzí-

tó hibá(ka)t ne tartalmazzon, 

- megbizonyosodni arról, hogy az éves beszámoló mérlegadatai megfelelő részletező 

nyilvántartásokkal alátámasztottak-e. 

 

A kincstári ellenőrzés típusa:   szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 

 

A kincstári ellenőrzéssel érintett időszak:  2020. költségvetési év  

 

 

A vizsgált 2020. évi beszámoló státusza: a 2020. évi költségvetési beszámoló esetén az elle-

nőrzési jelentés a KGR-K11 rendszerben szereplő mentett állapotú adatszolgáltatások, illetve 

az ellenőrzés rendelkezésére bocsátott 2020.03.19-ei dátummal nyomtatott főkönyvi kivona-

tok adataiból kiindulva tartalmaz adatokat, kiegészítve a rendelkezésünkre bocsátott mérleget 

alátámasztó leltárral és az azt megalapozó dokumentumok felülvizsgálatával.  

   

 

Ellenőrzött adatszolgáltatások: 

 

Törzsszám  
Ellenőrzött szerv megnevezé-

se 

Adatszolgáltatások megnevezése 

PIR törzsszámonként  

583220 Nemzetiségi Önkormányzat 

IKJ 6. hó, IMJ II. negyedév 

IKJ 12. hó, Gyorsjelentés,             

Éves költségvetési beszámoló 

 

 

 

 

 

A kincstári ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek, és eljárások: 

 a II. és a IV. negyedéves IMJ esetében a Módszertan szerint a mintavétel alapjául 

szolgáló könyvviteli számlák soraiból statisztikai (véletlenszerű) mintavételes vizsgá-

lat, a 6. és a 12. havi IKJ esetében a Módszertan szerint a mintavétel alapjául szolgáló 

nyilvántartási számlák soraiból statisztikai (véletlenszerű) mintavételes vizsgálat, 
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 kontroll mintavételezés a javítások ellenőrzéséhez, 

 a Módszertanban foglaltak alapján, alapbizonylatokon alapuló tételes és mintavételes 

ellenőrzés az adatbekérés során, 

 nem statisztikai (célzott) mintavételes vizsgálat, 

 az éves költségvetési beszámoló ellenőrzése a tárgyévet követő évben az év 12 hónap-

járól készült IKJ és a Gyorsjelentés alapján, egyeztetve az év végi beszámoló – 

38/2013. NGM rendelet szabályainak megfelelően elvégzett – könyvviteli zárlati fo-

lyamat során rögzített adatokkal, a záró főkönyvi kivonat adataival, és a mérleget alá-

támasztó leltárral, 

 az időközi adatszolgáltatásokban lévő adatok összehasonlító elemzése, a kiemelt 

nagyságrendű tételek vizsgálata, 

 a mérleget alátámasztó leltár adatainak egyeztetése a főkönyvi kivonat adataival, illet-

ve a mérleg adataival, 

 belső kontrollrendszer elemző vizsgálata, 

 munkalapok kitöltésével az ellenőrzés eredményeinek dokumentálása, 

 az éves költségvetési beszámoló ellenőrzése kapcsán az időszakonkénti adatszolgálta-

tásokban lévő adatok összehasonlító elemzése, a kiemelt nagyságrendű tételek vizsgá-

lata, 

 a részletező és a főkönyvi nyilvántartások egyeztetése az IKJ, IMJ, Gyorsjelentés és 

éves költségvetési beszámolóra vonatkozóan, 

 az Eljárásrendben, illetve a Módszertanban szereplő és az elemzéshez készített táblá-

zatokban feldolgozott adatok, valamint a beküldött főkönyvi kartonok alapján elemző 

eljárások végrehajtása, párhuzamosságok, halmozódások és a deviáns tételek  kiszűré-

se, 

 

 

Az ellenőrzési jelentésben foglaltak a fentiekben felsorolt módszerek alkalmazásával, a KEP-

re 2021.03.18-ig feltöltött dokumentumok alapján kerültek megállapításra. 

 

 

Az ellenőrzött szerv a rendelkezésre álló határidőn belül az ÖPSZEF/212-2/2021. iktatószámú 

jelentéstervezetben megfogalmazott megállapításokra észrevételt nem tett. 
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II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 

Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés kere-

tében vizsgálatot végzett a Nemzetiségi Önkormányzatnál a 2020. évi költségvetési beszá-

molóra vonatkozóan. A vizsgálat célja az volt, hogy az elvégzett ellenőrzések alapján megál-

lapítsa, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolója megbízható, valós 

képet mutat-e és jelentős hibát tartalmaz-e.   

 

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását, könyvvezetését, belső kontroll rendszerének 

kialakítását külső szerv a vizsgált időszakra vonatkozóan nem ellenőrizte.  

 

Az ellenőrzés során az ellenőrzött szerv vezetője és a kijelölt kapcsolattartók teljes mértékben 

együttműködtek. Valamennyi javítható hiba helyesbítése megtörtént, a hiányosságokat rész-

ben pótolták, ezáltal pozitív lépést tettek a szabályszerű működés és gazdálkodás irányába.  

 

A belső kontroll rendszer kialakításáról az ellenőrzés során feltártakat értékelve megállapít-

ható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnál a jogszabályi előírásoknak megfelelően megtör-

tént a szabályozás, azonban az még fejlesztést igényel. A belső kontrollrendszer működtetése 

összességében megfelelt a jogszabályi előírásnak, viszont a teljeskörűség megvalósítása és a 

feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedések meghozatala valamint végrehajtá-

sa szükséges.  

 

A könyvvezetés alapjában véve megfelelt a jogszabályi előírásoknak, az adatszolgáltatások 

sorai analitikus nyilvántartásokkal és bizonylatokkal teljes mértékben és megfelelően alátá-

masztásra kerültek.  

 

Az adatszolgáltatásokat az ellenőrzött időszakban az előírt határidőre teljesítették, az adat-

szolgáltatással kapcsolatos jogszabályi előírások érvényesültek. 

 

Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 

esetében a IV. negyedévi mérlegjelentés kapcsán vizsgált könyvvezetés jelentős hiba mérté-

két elérő hibát nem tartalmaz. Az ellenőrzés során feltárt, valamennyi javítható hiba javítá-

sa megtörtént. A javítások vizsgálata alapján a hibák a jelentés készítésének időpontjában nem 

érik el a jelentős hiba mértékét. 

 

 

A Magyar Államkincstár Békés Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály által az Áht.  

68/B. §-a szerint végrehajtott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés megállapításai alapján a 

Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítését, a 2020. december 31-én 

fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetét, valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásá-

nak eredményét bemutató éves költségvetési beszámoló jelentős összegű hibát nem tartal-

maz, az éves költségvetési beszámoló az ellenőrzött szerv gazdálkodásáról megbízható és 

valós képet mutat. 
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Az ellenőrzés fő megállapításai, amelyek a valós összképet lényegesen befolyásolják 

 
Sorsz. 

Megállapítás 

Megállapítással 

érintett ellenőrzött 

szerv megnevezése 

Ellenőrzési javaslat 

1. Belső kontrollrendszer  

A belső kontrollrendszer kialakítása 

alapvetően megfelelt a jogszabályi 

előírásoknak, azonban néhány esetben 

fejlesztésre szorul. A belső kontroll-

rendszer keretében az integrált kocká-

zatkezelési rendszer, az információs és 

kommunikációs rendszer szabályozá-

sában, valamint a nyomon követési 

rendszer működtetésével kapcsolatban 

tárt fel az hiányosságokat. 

Nemzetiségi Önkor-

mányzat 

 

 

A belső kontrollrendszer szabá-

lyozása és működtetése fejlesz-

tést igényel. 

2. Könyvvezetés 

A könyvvezetés megfelel a jogszabályi 

előírásoknak. 

 

Az adatszolgáltatások sorai analitikus 

nyilvántartásokkal és bizonylatokkal 

teljes körűen alátámasztottak. 

 

A könyvvezetés vizsgálata során az 

ellenőrzés megállapította, hogy a tele-

fon és internet szolgáltatásról szóló 

szerződés esetében nem állt az ellenőr-

zés rendelkezésére a határozatlan idejű 

szerződések esetében előírt n+3 éves 

időszakra vonatkozó kötelezettségvál-

lalás nyilvántartásba vételi bizonylata. 

Nemzetiségi Önkor-

mányzat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ávr. 56. § (2) bekezdésének 

megfelelően a határozatlan időre 

vállalt kötelezettség összegét a 

költségvetési évben és az azt 

követő három éven keresztül 

származó fizetési kötelezettsé-

gek összegeként legyenek meg-

határozva és a könyvekben 

rögzítve. 

3. Adatszolgáltatás 

Az adatszolgáltatásokat az ellenőrzött 

időszakban az előírt határidőre minden 

esetben teljesítették. 

 

A mérlegsorok minden esetben alátá-

masztásra kerültek analitikus nyilván-

tartásokkal. 

Nemzetiségi Önkor-

mányzat 

 

 - 

4. Beszámoló 

A beszámoló készítési kötelezettségé-

nek az ellenőrzött szerv a jogszabályi 

határidőre eleget tett. 

Nemzetiségi Önkor-

mányzat 

 

 

- 

 

Az Ellenőrzési jelentés III. pontja az ellenőrzés részletes megállapításait és az azokra tett ja-

vaslatait tartalmazza, amelyek intézkedési terv készítési kötelezettséget is maguk után von-

nak! 
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III. ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 

 
 

Ellenőrzött szerv megnevezése:  Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi  

  Önkormányzata 

Törzsszám:  583220 

 

1. Belső kontrollrendszer értékelése: 

 

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése kisebb 

hiányosságokkal megtörtént. Ezen hiányosságok megszüntetése a jelentés írásáig megtörtént. 

  

Kontrollkörnyezet 

 

Az ellenőrzött szerv rendelkezik a jogszabályi feltételeknek az Njt. 88. § (1) bekezdésének 

megfelelő Szervezeti és Működési Szabályzattal. 

 

Az ellenőrzött szerv rendelkezik az Njt. 80. § (2) bekezdése szerinti - a közigazgatási szerző-

déssel megegyező tartalommal megalkotott - együttműködési megállapodással, melyet 

Gyomaendrőd Város Képviselő – testülete 20/2019. (I.31) határozatával, a Nemzetiségi Ön-

kormányzat a 8/2019 (II.11.) határozatával hagyott jóvá. A Nemzetiségi Önkormányzat gaz-

dálkodási feladatait a Közös Hivatal látja el. 

 

Az ellenőrzés rendelkezésére lettek bocsátva és a jogszabályi feltételeknek megfelelően kerül-

tek megalkotásra az alábbi szabályzatok és eljárásrendek: 

 

 az Áhsz. 50. § (1) és az Szt. 14. § (3) bekezdés szerinti számviteli politika, 

 az Szt. 14. § (5) a) pontja szerinti eszközök és források leltárkészítési és leltározási 

szabályzata, 

 az Szt. 14. § (5) b) pontja szerinti eszközök és források értékelési szabályzata, 

 az Szt. 14. § (5) c) pontjában előírt önköltségszámítás rendjéről szóló szabályzat, 

 az Szt. 14. § (5) d) pontja szerinti pénzkezelési szabályzat, 

 az Áhsz. 51. § (2) és az Szt. 161. §-ban előírt számlarend, 

 az Ávr. 13. § (2) bekezdése által előírt 

o gazdálkodási szabályzat, 

o beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend, 

o a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásá-

nak szabályzata, 

o a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával és el-

számolásával kapcsolatos szabályzat, 

o az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott 

kérdéseinek szabályzata, 

o a gépjárművek igénybevételének és használatának rendje, 

o a vezetékes és mobiltelefonok használatával kapcsolatos szabályzat, 

o a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továb-

bá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje, 

 a Bkr. 6. § (3) bekezdés szerinti ellenőrzési nyomvonal. 
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A Közös Hivatalban a gazdálkodási feladatokat ellátó személyek munkaköri leírásának 

vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy azok tartalmazzák a pénzügyi ellenjegyző 

és érvényesítő munkakörök esetében a Kttv. 75. § (1) d) pontjában előírtakat.  

 

Összességében megállapítható, hogy a kontrollkörnyezet szabályszerű, intézkedést nem igé-

nyel. 

 

 

Integrált kockázatkezelési rendszer 

 

Az ellenőrzött szerv rendelkezik a Közös Hivatallal együtt megalkotott Belső kontrollrendszer 

szabályzattal. 

Az ellenőrzés rendelkezésére állt a Bkr. 7. § (4) bekezdésében előírt szervezeti felelősre vo-

natkozó kijelölés dokumentuma az integrált kockázatkezelési rendszer tekintetében. 

 

Nem álltak az ellenőrzés rendelkezésére az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges in-

tézkedések meghatározását, valamint azok végrehajtásának és folyamatos nyomon követésé-

nek módját alátámasztó dokumentumok (1/1.) 

A szervezeti célokat figyelembe véve szükséges a feltárt hiányosság megszüntetésére intéz-

kedést tenni.  

 

Kontrolltevékenységek 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat a tevékenyégére vonatkozóan a kontrolleljárások kialakítását, 

és működtetését a vizsgált időszakban teljeskörűen megvalósította. 

 

Az Áht. 6/C. § (1) bekezdése alapján és az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 

megfelelően a Jegyző - a Közös Hivatallal együttesen megalkotott – a gazdálkodási szabály-

zatban kialakította a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utal-

ványozás gyakorlásának módját, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjét. A 

jogkörök és hatáskörök gyakorlására vonatkozó kijelölések dokumentumai az ellenőrzés ren-

delkezésére álltak. A szabályzat mellékletét képezi az érintett dolgozók aláírás-mintájukat 

tartalmazó naprakész nyilvántartás. 

 

A könyvelési tételek mintáinak vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy a jogkörök 

és hatáskörök gyakorlásának módja megfelel az Áht. 37. § (1), a 38. § (1) bekezdésében, és az 

Ávr. 55.-58. §-ban megkövetelteknek. 

 

A kijelölt pénzügyi ellenjegyző és érvényesítő az Ávr. 55. § (3) bekezdésében előírt szakké-

pesítéssel rendelkezik. 

 

A vizsgált időszakban a költségvetési számvitel teljesítés kiadási mintái alapján ellenőrzött 

tételeknél az utalványrendelet minden esetben tartalmazta a nyomtatás dátumát, amit az elle-

nőrzés figyelembe vett. A vizsgált költségvetési minták vonatkozásában a nyomtatás dátuma 

minden esetben megelőzte a pénzügyi teljesítés időpontját. 

 

A kontrolltevékenységek működtetése szabályszerű, intézkedést nem igényel. 

 

Információs és kommunikációs rendszer 
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A Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik az Ltv. 9. § (4) bekezdés szerinti iratkezelési sza-

bályzattal, amely a jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezik A közérdekű adatok igénylésének és teljesítésének 

rendjével. 

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatos információk közzétételére az infor-

matikai háttér rendelkezésre áll, azonban a rá vonatkozó közérdekű adatok megjelenítéséről 

az ellenőrzésnek nem állt módjában megbizonyosodni. Az ellenőrzés megállapította, hogy a 

Nemzetiségi Önkormányzat nem teljes körűen tett eleget az Info tv.-ben meghatározott tájé-

koztatási kötelezettségének, különös tekintettel a törvény 1. melléklet III. részében meghatá-

rozott gazdálkodási adatokra (1/2.). 

 

Az információs és kommunikációs rendszer működése részben szabályszerű, a feltárt hiá-

nyosság megszüntetése intézkedést igényel. 

 

 

Nyomon követési rendszer (monitoring) 

 

Az ellenőrzés rendelkezésére lett bocsátva a Bkr. 2. § n), 17. § (1)-(1a), 56. § (7) részeiben 

előírt, a Közös Hivatallal közösen kiadott Belső ellenőrzési kézikönyv. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a belső ellenőrzést Szűcsné Horváth Margit 

belső ellenőr látja el. Az ellenőrzött szerv belső ellenőrzésére kétévente kerül sor. 

A 2018. évi belső ellenőrzési jelentés megküldésre került az ellenőrzés részére. 

A 2018. évi éves ellenőrzési és éves összefoglaló jelentés jelen ellenőrzést is érintő megállapí-

tást nem tett. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő - testülete az éves összefoglaló jelentést 

a 40/2018. (XI.30.) NNÖ határozatával elfogadta. 

 

A Bkr. 10. § - át figyelembe véve az ellenőrzésnek nem állt módjában meggyőződni a moni-

toring rendszer folyamatos és eseti működtetéséről (1/3.). 

 

A 2020. évi belső ellenőrzési terv kockázatelemzésen alapuló összeállításáról az ellenőrzés 

nem tudott meggyőződni, a dokumentumok nem kerültek megküldésre (a kockázatelemzés 

dokumentuma az ellenőrzési időszakot követően, 2021. évi ellenőrzési tervhez lettek meg-

küldve, ezért az ellenőrzés azok tartalmát az utóellenőrzés keretében fogja vizsgálni) (1/4.). 

 

A Bkr. 11. § (1) bekezdésében előírt, a Bkr. 1. számú melléklete szerinti vezetői nyilatkozat 

kiállításra került. 

 

A nyomon követési rendszer részben szabályszerű, a feltárt hiányosságok intézkedéseket 

igényelnek. 

 

 

2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésének tapasztalatai: 

 

A II. negyedéves IMJ-hez, a Gyorsjelentéshez és a 2020.06. és 12. havi IKJ-hoz kapcsolódóan 

kiválasztott mintatételek ellenőrzésével és a főkönyvi nyilvántartással való összevetésével, a 

részletező nyilvántartásokkal való alátámasztottságának vizsgálatával értékeltük a mérleghez 
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illetve a költségvetési jelentéshez kapcsolódó könyvvezetés, adatszolgáltatás és részletező 

nyilvántartások megfelelőségét, szabályszerűségét. 

 

Áhsz. 14. melléklete szerint előírt releváns részletező nyilvántartások meglétét és tartalmát 

az ellenőrzés a KEP felületre feltöltött dokumentumok alapján, összevetve a mérlegsor eleme-

ivel vizsgálta meg. Az ellenőrzött szerv által alkalmazott integrált könyvelési programmal 

előállított nyilvántartások, illetve az egyedileg alkalmazott analitikus nyilvántartások megfe-

leltek a jogszabályi előírásoknak. A rendelkezésre nem bocsátott részletező nyilvántartások 

(V. Sajátos elszámolások; VIII. Értékpapírok, részesedések; X. Készletek) irrelevanciájáról az 

Elnök írásbeli nyilatkozatot tett. 

 

A 2020. II. negyedévi IMJ és a 06. havi IKJ jogszabályi határidőre történő teljesítése megtör-

tént.  

 

A közbenső megállapítások és javaslatok táblában jelzett könyvvezetést érintő javítást szabá-

lyosan az Áhsz. 54/A.  § (1) bekezdésének megfelelően végezték el.  

 

Az Áhsz. 53. § (4)-(5)-(6) bekezdésében foglaltak alapján történő havi, negyedéves zárlati 

feladatok elvégzése szabályszerűen megtörtént.  

 

Az Áhsz. 17. melléklet 1-4. pontjában előírt kötelező egyezőségek a 2020. II. negyedévi IMJ, 

a 2020. 06. havi IKJ és az azt alátámasztó főkönyvi kivonat tárgyidőszak végi adatainak ese-

tében az ASP rendszer keretében biztosított volt.  

 

Az ellenőrzött szerv a 2020. 06. havi KGR-K11 rendszerbe feltöltött adatszolgáltatásában 

szereplő eredeti bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati határozattal alátámasztotta, 

az eredeti bevételi és kiadási előirányzatait a 2020.06. havi adatszolgáltatásig nem módosítot-

ta. 

 

A könyvelésben használt kormányzati funkciók megjelenítéséről a Magyar Államkincstár 

közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban és a számlarendben az ellenőrzött szerv a 15/2019. 

Korm. rendeletnek megfelelően gondoskodott. 

 

A könyvvezetés vizsgálata során az ellenőrzés megállapította, hogy a telefon és internet szol-

gáltatásról szóló szerződés esetében nem állt az ellenőrzés rendelkezésére a határozatlan idejű 

szerződések esetében előírt n+3 éves időszakra vonatkozó kötelezettségvállalás nyilvántartás-

ba vételi bizonylata (EV7; EV8; EV9; EV10; EV18; EV19; EV20; EV21; EV22; EV23; 

BV6) (2/1.). 

 

Az ellenőrzés során feltárt, javítható a könyvvezetést érintő hibákat az ellenőrzött szerv sza-

bályosan helyesbítette. A vizsgált mintatételekre vonatkozó részletes megállapításokat az 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

 

 

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésének tapasztalatai: 

 

Az Áhsz. 6. § (2) bekezdés szerinti tartalommal – az Áhsz. 32. § (4) bekezdés által meghatá-

rozott határidőre – a 2020. évi éves költségvetési beszámoló feltöltésre került a Kincstár 

által működtetett KGR-K11 rendszerbe.  
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A beszámoló aláírására jogosult személy képesítési előírásai megfelelnek az Ávr. 12. §-ban 

foglaltaknak, valamint szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdés szerinti nyilvántartásban és ren-

delkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 

 

A 2020. évi éves költségvetési beszámoló módosított bevételi és kiadási előirányzatait a 

Nemzetiségi Önkormányzat 29/2020. (X.5) számú NNÖ határozata alátámasztja.  

 

A kiadások teljesítése szabályszerű alapbizonylatokkal (számla, kifizetést igazoló bankszám-

lakivonat, pénztárbizonylat) alátámasztásra került. A bevételek elszámolása során a követe-

lésállomány dokumentumokkal megalapozott, a bevételek teljesítésének elszámolása szabály-

szerű bizonylatokkal minden esetben alátámasztott. Az ellenőrzött szerv gazdasági eseménye-

inek elszámolása a költségvetési jelentés megfelelő soraiban szerepelnek. 

 

A mérleg adatai a főkönyvi kivonat megfelelő könyvviteli számláinak értékeivel megegyez-

tek, azok az Áhsz. 22. § (1) bekezdésének megfelelően alátámasztásra kerültek. 

 

Az Szt. 69. § (3) bekezdésében előírt mennyiségi felvétellel történő leltározásra a jogsza-

bálynak megfelelő belső szabályzata alapján háromévente kerül sor. A mennyiségi leltárral 

történő leltározást 2020. évben az ellenőrzött szerv végrehajtotta, melynek dokumentumait az 

ellenőrzés levizsgálta. A megküldött dokumentumok alapján megállapítható, hogy a leltár 

kiértékelése megtörtént, mely során hiányt vagy többletet nem állapított meg. 

 

A költségvetési számvitelben az egyes nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségválla-

lásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegek és a pénzügyi számvitelben a 

könyvviteli számlákon költségként, vagy ráfordításként kimutatott összegek esetében az Áhsz. 

26. §-ban megfogalmazott összefüggések teljesülése minden esetben biztosított volt. 

 

Az Áhsz. 17. melléklet 1-4. pontjában előírt kötelező egyezőségek a beszámoló és az azt alá-

támasztó főkönyvi kivonat tárgyidőszak végi adatainak esetében biztosított volt. 

 

Az Áhsz. 53. § (8) bekezdésében foglaltak alapján történő éves zárlati feladatok elvégzése 

teljes körűen megtörtént. 

 

Az Áhsz. 6. § (2) bekezdés bb) pont szerinti eredménykimutatás és annak a főkönyvi kivo-

nattal való egyezősége biztosított volt. A mérlegben kimutatott eredmény értékét a főkönyvi 

kivonat alátámasztotta. Az eredménykimutatásban szereplő eredményszemléletű bevételek 

és költségek, ráfordítások különbségeként meghatározott érték megegyezik a mérlegben a 

saját tőke részeként kimutatott mérleg szerinti eredmény értékével. 

 

Az Áhsz. 6. § (2) bekezdés ab) pont szerinti maradvány kimutatás és annak főkönyvi kivo-

nattal való egyezősége biztosított volt. A maradványkimutatás értékét az alaptevékenység 

bevételeinek és kiadásainak különbségeként helyesen határozták meg, az megegyezik a kor-

rigált záró pénzkészlettel. 

 

A jelentés készítésekor a költségvetési számvitelben a fennálló hibás tételek összege 0 Ft. Az 

ellenőrzés során nem került feltárásra a pénzügyi számvitelben jelentős összegű hiba, a 

hibahatások abszolút értékének együttes (előjeltől független) összege 0 Ft. 
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A mintatételek és a könyvvezetés értékelése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálko-

dásának eredményét bemutató éves költségvetési beszámoló jelentős összegű hibát nem tar-

talmaz, a 2020. évi éves beszámoló megbízható és valós képet mutat. 

 

 

4. A közbenső megállapítások és javaslatok táblázat javaslatai alapján végrehaj-

tott/végre nem hajtott intézkedések: 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat megfelelően intézkedett a közbenső megállapítások és javasla-

tok táblázat javaslatai alapján: 

 az alábbi szabályzatok felülvizsgálatáról és módosításáról: 

o az eszközök és források értékelési szabályzat módosításáról, 

o a számlarend módosításáról, 

o a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával és elszámo-

lásával kapcsolatos szabályzat módosításáról, 

o a vezetékes és mobiltelefonok használatával kapcsolatos szabályzat megalkotá-

sáról, 

o a közigazgatási szerződés (együttműködési megállapodás) felülvizsgálatáról, 

 szervezeti felelős kijelöléséről az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálásának 

vonatkozásában, 

 az utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg tekintetében a megfelelő jogkör és 

hatáskör gyakorlásáról az Ávr. 60. § (2) bekezdését figyelembe véve, 

 az EV4 sorszámú mintánál a reprezentáció után fizetendő szociális hozzájárulási adó 

megfelelő összegben való rögzítéséről a könyvekben, a könyvelési tétel helyesbítésé-

ről, 

 a kiadási pénztárbizonylat tekintetében a számviteli fegyelem betartásáról. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat a közbenső megállapítások és javaslatok táblázat javaslatai 

alapján intézkedett a kockázatelemzés dokumentumának megküldéséről a belső ellenőrzési 

terv tekintetében, azonban ezen intézkedések 2021. évben történtek meg, ezért ezt a hibát 

fennállónak tekintettük és a megállapítások között szerepeltettük, a javaslatokat megismétel-

tük az Ellenőrzés javaslati rész 1/4. pontjában. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat nem intézkedett, vagy az intézkedés további felülvizsgálatra 

szorul egyes javaslatokkal kapcsolatban. Ezen hibákat fennállónak tekintettük és a megállapí-

tások között szerepeltettük, illetve a javaslatokat a jövőbeni változások érdekében megismé-

teltük az Ellenőrzési javaslati rész: 1/1.-1/3.; 2/1. 
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 ELLENŐRZÉS JAVASLATAI 

 

 

1. Belső kontrollrendszer értékelése alapján javasolt intézkedések:  
 

Az Elnök intézkedjen, hogy a Jegyző gondoskodjon: 

 

1/1. az integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálatáról a Bkr. 7. § (2) bekezdése értel-

mében, 

1/2. az Info tv. 1. mellékletének III. pontjában felsorolt közérdekű adatok feltöltésének pót-

lása megtörténjen a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a megadott internetes 

felületen az Info tv 32-34. §, 37. § (1) és (2) bekezdésének megfelelően, 

1/3. a Bkr. 10. §-ban előírtak szerinti nyomon követési rendszer kialakításáról és működteté-

séről, 

1/4. az éves ellenőrzési terv összeállításáról a Bkr. 29. § (1), az 56. § (1) bekezdésének és a 

Közös Hivatal által megalkotott belső ellenőrzési kézikönyv 4.2.1. pontjában meghatá-

rozottaknak megfelelően kockázatelemzés alapján
1
. 

 

 

2. A könyvvezetési és adatszolgáltatási kötelezettség ellenőrzésével kapcsolatos intézke-

dések:  
 

A Jegyző gondoskodjon, hogy: 

 

2/1. az Ávr. 56. § (2) bekezdésének megfelelően a határozatlan időre vállalt kötelezettség 

értékét a költségvetési évben és az azt követő három éven keresztül származó fizetési 

kötelezettségek összegeként legyenek meghatározva és a könyvekben rögzítve. 

 

 

3. Az éves költségvetési beszámoló ellenőrzésével kapcsolatos intézkedések:  

 

Az ellenőrzött szerv 2020. évi éves költségvetési beszámolójának vonatkozásában az ellenőr-

zés javaslatot nem fogalmaz meg. 

 

 

Az intézkedések végrehajtásának határideje: 

1., és  2. pont szerinti intézkedésekre vonatkozóan: 2021. szeptember 30. 

  

                                                           
1
 A fent említett dokumentum az ellenőrzési időszakot követően, 2021. évi hatállyal kerültek módosításra, ezért 

az ellenőrzés azok tartalmát az utóellenőrzés keretében vizsgálja. 
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IV. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

 

 

Budapest, <időbélyegző szerint> 

 

 

Bugár Csaba a Magyar Államkincstár elnökének nevében és megbízásából 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

Brebán Andrea 

        főosztályvezető 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellékletek: 1 db  

 

1. számú melléklet Mintavételek értékelése tábla 

 

 

Készült: 1 példányban 

Kapják: Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, elektronikus úton – 

hivatali kapun keresztül 

Irattár, nyomtatásban
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ZÁRADÉK 
 

 

Az ellenőrzésről készült jelentésben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy 

köteles vagyok a kincstári ellenőrzés javaslatai alapján a végrehajtásért felelős személyeket 

kijelölni, a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíteni, az intézkedéseket a 

megadott határidőre végrehajtani, továbbá arról a Magyar Államkincstárat írásban tájékoztat-

ni. 

 

Az intézkedési tervet az ellenőrzési jelentés átvételétől számított 30 napon belül elektronikus 

aláírással és időbélyeggel ellátva a jogszabályi határidőn belül megküldöm a Magyar 

Államkincstár hivatali kapujára, valamint feltöltöm a Kincstári Ellenőrzések Portál felületre. 

 

 

Gyomaendrőd, <időbélyeg szerint> 

 

 

 

 

 

 

………………………………………              …………………………………… 

    Pap - Szabó Katalin                               Braun Márton 

   jegyző                            elnök
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MELLÉKLET 
 





I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: Brebán Andrea


Egyedi azonosítója: breban.andrea


Beosztása: főosztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főo.


Szervezet megnevezése: Magyar Államkincstár


A hitelesítés időpontja: 2021-04-22T08:57:00


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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