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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a 2015. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentés 
tudomásul vételére 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011 (XII.31) kormányrendelet 

(továbbiakban Bkr.) szerint:  

 

„10. § A költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani a szervezet tevékenységének, a célok 

megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert, mely az operatív tevékenységek 

keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív 

tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.”, továbbá 

 

 „ 49. § (3a) A polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi 

önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján 

készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási 

rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.” 

 

A 2015. évben a belső ellenőri feladatokat a H.O.M. Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és 

Pénzügyi Tanácsadó Kft (1028 Budapest, Attila u. 14., képviseli Hegedűs Miklós ügyvezető 

igazgató) látta el Önkormányzatunknál, az összefoglaló jelentését az előterjesztés melléklete 

tartalmazza. 

 

Fentiekre tekintettel jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében beterjesztem a 2015. évi belső 

ellenőrzések tapasztalatairól készült összefoglaló jelentést. 

 

A Bkr. 46. § (1) bekezdése szerint: 

„46. § (1) Az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott 

egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő 

lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol a költségvetési szerv vezetője részére, és ezen 

beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezetője részére is.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és annak 

elfogadására. 

 

Mellékletek: 

- 1. melléklet: Összefoglaló jelentés 

- 2.melléklet: összefoglaló jelentés mellékletei 
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HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzatnál 2015. évben 

elvégzett belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést jóváhagyja.  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

 

Budakalász, 2016. május 19. 

 

 

        Rogán László 

        polgármester 



ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 

 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL 2015. ÉVBEN ELVÉGZETT 
BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAIRÓL 

 

I. Általános információk 

Megbízó: Budakalász Város Önkormányzata 

Ellenőrzött szervezetek: Polgármesteri Hivatal, illetve konkrét ellenőrzési feladat kapcsán 
kijelölt önállóan működő intézmények 

Ellenőrzések típusai: szabályszerűségi ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés, teljesítmény el-
lenőrzés 

Ellenőrzések tárgyköre és célja: Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy az 
Önkormányzatnál a gazdálkodás az elmúlt időszakban a jogszabályokkal és a rendelkezésre 
álló pénzügyi forrásokkal összhangban történt-e, továbbá megfelelő-e a működéssel 
kapcsolatos bizonylatolási rendszer és érvényesülnek-e a belső ellenőrzésre vonatkozó jog-
szabályok előírásai. 

Ellenőrzések módszere: Belső szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, 
dokumentációk gyűjtése, feldolgozása, értékelése, a Polgármesteri Hivatal, valamint a kijelölt 
intézmények vezetőivel és munkatársaival a meglévő gazdasági programok, továbbá kocká-
zatelemzés alapján a helyszínen történő tartalmi ellenőrzése, a szakmai felelősökkel interjúk 
készítése, a hatékonyabb gazdálkodás érdekében javaslatok kidolgozása, külső szervek ál-
tal végzett ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése. 

Ellenőrzött időszak: 2015. év 

Ellenőrzést végezték: Hegedűs Miklós belső ellenőrzési vezető 
                                      Dr. Antal Zoltán belső ellenőr 
 
Információt adtak: Pál József irodavezető 

           Balsai Judit osztályvezető 
           Villám Zsuzsanna referens 

                                Zelei Zita pénzügyi referens 
                                Rudolf Éva adó ügyintéző 
                                Lazanyi Istvánné adó ügyintéző 
                                Szendi Erika adó ügyintéző 
                                Torner István, a BKÜ Kft. volt ügyvezetője 
                                Molnár Odette, a BKÜ Kft. könyvelője (Silverconto Kft.) 
 
Az ellenőrzések jogszabályi alapjai: Az ellenőrzéseket a költségvetési szervek belsõ 
kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, a gépjármű-
adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tör-
vény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tör-
vény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajá-
tosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, az államháztartásról szóló törvény vég-
rehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, és az Önkormányzat belső ellenőrzési 
kézikönyvében, Belső kontroll kézikönyvében, valamint a gazdálkodással kapcsolatos más 
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szabályzataiban és aktuális költségvetési rendeleteiben meghatározott előírásoknak megfe-
lelően végezték. 
  
Az ellenőrzések lebonyolítása: A H.O.M.-AUDIT Kft.-t Budakalász Város Önkormányzata 
bízta meg a feladat elvégzésével. A szerződés részletesen meghatározta a belső ellenőrzési 
feladatok rendjét, módszerét, valamint a Képviselő-testület 265/2014.(XII. 18.) Kt. számú 
határozatával elfogadott 2015. évi belső ellenőrzési terv tartalmát és időütemezését. 

Előzetes egyeztetések után a Vállalkozó munkatársai felvették a közvetlen kapcsolatot az 
Önkormányzat vezetőivel és a kijelölt témafelelősökkel. Ezeken a megbeszéléseken kerültek 
megtárgyalásra az együttműködés szakmai feltételei, az információ szolgáltatás módja, az 
ellenőrzéssel kapcsolatos sajátos helyi igények, valamint az éves ellenőrzési program ré-
szfeladatokra történő lebontásának, véglegesítésének és elfogadásának intézményi felada-
tai. 

A konkrét vizsgálat tárgyáért közvetlenül felelõs személyek az ellenőrzések lezárását és a 
jogszabályok által előírt egyeztetéseket követően minden esetben aláírták a teljességi nyilat-
kozatot, továbbá a belső ellenőrzésért felelős jegyző elfogadta a jelentésekhez csatolt me-
gismerési záradékot és igazolta az ellenőrzési feladatok időarányos elvégzését. Az 
együttműködést végig az jellemezte, hogy az Önkormányzat jegyzője és kijelölt munkatársai 
az ellenőrzéseket végző szakemberek számára minden szükséges információt átadtak, a 
helyszíni egyeztetés során a megfelelő kiegészítéseket és a kért szóbeli tájékoztatást biz-
tosították.  

Kockázatelemzés: Az Áht. aktuális előírásai, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium 
belső kontroll rendszer kialakítására és működtetésére, továbbá a belső ellenőrzési ké-
zikönyv elkészítésére vonatkozó módszertani útmutatói alapján a vizsgálatok előtt gyorsér-
tékeléseket végeztünk annak megállapítására, hogy az Önkormányzat gazdálkodása men-
nyire kockázatos és a kockázatok esetleges bekövetkezése milyen mértékű kárt okozna a 
működésben. 

Az Önkormányzat vezetőivel és munkatársaival folytatott interjúk során, a vizsgált kockázati 
tényezők alapján azt állapítottuk meg, hogy Budakalász Város Önkormányzatának Pol-
gármesteri Hivatalában, valamint az önállóan működő intézményeknél a gazdálkodási fol-
yamatok összesített kockázata alacsony. Ez annak ellenére is helytálló, hogy az egyik 
kulcspozícióban, konkrétan a jegyző személyében 2015. év elején változás következett be. A 
vezetők és beosztottak felkészültsége és elkötelezettsége, a szervezeti struktúra és az 
alapvető folyamatok szabályozottsága rövid és hosszabb távon egyaránt garanciát jelent ar-
ra, hogy a nem tervezhető kockázatokat elkerüljék, jelentős kár az Önkormányzatot 
váratlanul ne érje. 

II. Az ellenőrzések tapasztalatai 

Az éves (és éves összefoglaló) ellenőrzési jelentések elkészítésének elsődleges célja 
segíteni a költségvetési szerv vezetőjét (önkormányzat esetében a jegyzőt) abban, hogy 
áttekinthesse, elemezhesse, értékelhesse a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellenőrzési tervek teljesítését, valamint a belső 
ellenőrzés által tett megállapítások hasznosítását. Ezen összefoglaló jelentés készítésénél a 
hatályos jogszabályok mellett felhasználtuk a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2015. 
szeptemberében készített útmutató ajánlásait is. 

A Bkr. 49. § (1) szerint: Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető 
felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. (3) bek.: Helyi 
önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési je-
lentést megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. (3a) bek.: A pol-
gármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat 
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített 
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éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendeletter-
vezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. 

A Budakalász Város Képviselő-testülete által 2014. december 18-án jóváhagyott, majd 2015. 
január 13-án és szeptember 18-án módosított éves ellenőrzési program végrehajtásáról ké-
szített ellenőrzési jelentéseket értékeltük és a jogszabályban előírt egyeztetéseket, illetve az 
indokolt módosításokat követően átadtuk a település jegyzőjének. A jegyző az aktualizált je-
lentéseket minden esetben elfogadta, majd a szerződésteljesítéseket a Megbízó igazolta. 

Az Önkormányzatnál az elmúlt évben nem volt olyan külső ellenőrzés, amelynek 
megállapításai a 2015. évi gazdálkodást befolyásolhatták volna. A Bkr. előírásai szerint a 
településre is érvényes Belső ellenőrzési kézikönyv, Belső kontroll kézikönyv, továbbá éves 
és stratégiai ellenőrzési terv is készült, melyeket az Önkormányzat az Áht., a Bkr. és  az 
Mötv. előírásai szerint fogadott el és évente értékeli a programok megvalósulását.   

Az elfogadott terv szerint bizonyosságot adó ellenőrzési feladatok felsorolását és a legfon-
tosabb megállapításokat az éves terv szerinti bontásban ismertetjük, programban önálló 
feladatként szereplő tanácsadás a tárgyévben nem volt, de a vezetéssel való jó 
együttműködés során nem hivatalosan több alkalommal is adtunk szakmai tanácsokat.  Egy 
alkalommal végeztünk soron kívüli ellenőrzést (1. feladat), és ugyancsak egy alkalommal 
módosult az éves ellenőrzési tervben meghatározott feladat (6. feladat).  

1. feladat: Működés, gazdálkodás ellenőrzése a Budakalászi Közmű Üze-
meltető Kft. v. a.-nál (továbbiakban: BKÜ)  

Megállapítások: A soron kívüli ellenőrzés megállapítása szerint a BKÜ-nél a gazdálkodás 
és a működés terén egyaránt történtek szabálytalanságok és rossz döntések. Az ellenőrzést 
a beterjesztett ellenőrzési program szerint végeztük, bár munkánkat nehezítette, hogy több, 
a cég működéséhez kapcsolódó belső szabályzat és fontos írásos dokumentum nem állt 
rendelkezésünkre. A Társaság belső kontroll kockázatait az ellenőrzés magasnak értékelte. 

A BKÜ 2004-2012. között nyereségesen gazdálkodott, bár erre az időszakra is jellemző volt 
a vevőkkel szembeni követelések nagymértékű növekedése, amely egyértelműen arra utal, 
hogy a fogyasztói tartozások felmérése és behajtása a BKÜ-nél korábban sem volt megfe-
lelően kezelve. A Társaság már 2013. évben is veszteségesen működött, és ez 2014-ben 
sem változott. A különbség, hogy ekkor már teljes vagyonát elvesztette (megjegyzés: saját 
tőke a záró beszámolóban: -21.400 EFt). A veszteséges gazdálkodásnak alapvetően 3 fő 
okát találtuk: 

- A kintlevőségek rendkívül magas szintje és kezelésük megoldatlansága (a záró beszá-
moló szerint a vevőkkel szembeni követelések állománya 135.179 EFt), 

- Az FCSM-mel vívott indokolatlan és értelmetlen vita, amelynek következménye, hogy a 
vagyonát elvesztő BKÜ helyett az Önkormányzatnak kell a jogos kötelezettség teljesíté-
séért helytállnia. 

- A tulajdonosi döntések ügyvezető által történő végrehajtásának elmulasztása, így a vesz-
teségek halmozódása. 
 

Összegzésként azt állapítottuk meg, hogy a BKÜ kötelezettsége közel 170 MFt, míg a köve-
telések 140 MFt nagyságrendben várhatóak, várhatóan a követelések behajtása csak rész-
ben teljesíthető. 
 
A legfontosabb soron lévő feladatokra vonatkozó javaslataink: 
- Peren kívül történő mielőbbi megállapodás az FCSM Zrt.-vel. 
- Megállapodások kezdeményezése a szállítói tartozások mérséklésére. 
- A kintlevőségek mielőbbi behajtása érdekében intézkedési terv kidolgozása és megva-

lósítása. 
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- A végelszámolás lehetőség szerinti gyors lefolytatása, a kötelezettségekre az Önkor-
mányzat részéről pénzügyi forrás biztosítása. 

- A hiányosságok miatt személyi konzekvenciák érvényesítése (Megjegyzés: az Önkor-
mányzat ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Szentendrei Rendőrkapitányságon, az  
eljárás jelentésünk zárásakor folyamatban volt). 

 
2. feladat: A 2015. évi költségvetés előkészítésének és elfogadásának 

dokumentumai 

Megállapítások: A 2015. évi költségvetés előkészítésének, kidolgozásának és elfogadásá-
nak folyamatát és dokumentálását ellenőrizve az Önkormányzat gazdálkodását alapvetően 
szabályszerűnek tartottuk. Az ellenőrzés során lényeges, esetleges személyi felelősség 
megállapítására is okot adó hiányosságot nem tártunk fel, megállapításainkat ezért alapve-
tően az érintett szakemberekkel folytatott konzultáció során, javaslatok formájában adtuk át 
az Önkormányzat vezetésének, segítve ezzel is az eredményesebb működés kialakítását. 
 
Megállapítottuk, hogy az Önkormányzatnál a költségvetési előirányzatok tervezése az intéz-
ményi egyeztetéseket követően az igények és lehetőségek figyelembe vételével történt meg. 
Véleményünk szerint a költségvetés tervezése során az Önkormányzat helyesen mérte fel a 
lehetőségeit és megalapozott döntéseket hozott. 
 
Az ellenőrzés hiányolta, hogy a 4/2015.(II.20.) sz. önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdés-
ben nem hivatkoztak szövegszerűen az 1801/2014.(XII.19.) Korm. hat.-ban engedélyezett 
hitelre. Javasoltuk, hogy a soron következő módosításnál, vagy a további hitel felvételénél 
egészítse ki az Önkormányzat a rendelet 7. § (9) bekezdését. 
 

3. feladat: A 2014. évi beszámoló leltárakkal történő alátámasztásának el-
lenőrzése a Polgármesteri Hivatalban 

Megállapítások: Az ellenőrzés megállapítása szerint Budakalász Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalában és az önállóan működő intézményeknél a leltározás és leltárké-
szítés gyakorlata, valamint a folyamatok szabályozottsága alapvetően jónak értékelhető. Az 
megfelel a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel a költségvetési szervek belsõ 
kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.), 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.), a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (Ávr.), az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
(Áhsz.) előírásainak. 

A leltározási feladatok megfelelő szakmai végzésének támogatását segíti a Számviteli politi-
ka (1/2014. sz. szabályzat) és a Leltározási és leltárkészítési szabályzat (3/2014. sz. sza-
bályzat), amelyek összhangban vannak a felsorolt jogszabályok előírásaival, valamint a Pol-
gármesteri Hivatal gazdálkodással kapcsolatos más belső szabályzataival. A szabályszerű-
ségi ellenőrzés érdemi hiányosságokat nem állapított meg. A Hivatal és az intézmények lel-
tározási gyakorlatát és a 2014. évi beszámoló leltárakkal történő alátámasztását ugyancsak 
megfelelőnek, a nyilvántartásokat megalapozottnak találtuk. 
 
A Kaláz Kft. saját tőkéjének több éve tartó, és a jegyzett tőke értéke alá történő csökkenése 
miatt javasoltuk a jegyzett tőke jelentős mértékű leszállítását. 
 
 
 
 



 5 

4. feladat: A működés, erőforrás gazdálkodás ellenőrzése a Polgármesteri 
Hivatalban és a kijelölt intézményeknél  

Megállapítások: Az ellenőrzés megállapítása szerint Budakalász Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalában és a vizsgált intézményeknél (Budakalászi Bölcsőde, Kós Károly 
Művelődési Ház és Könyvtár, Kalászi Idősek Klubja) az együttműködés gyakorlata és a fo-
lyamatok szabályozottsága alapvetően jónak értékelhető. Az megfelel a vonatkozó jogsza-
bályok, különösen a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és belsõ ellenõrzésérõl 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak. 

A hatályos szabályzatokat értékelve az ellenőrzés érdemi hiányosságokat nem állapított 
meg. Az intézményenként véletlenszerűen kiválasztott pénzügyi tranzakciók esetében a jog-
szabályoknak és a belső előírásoknak megfelelően történt az ügyintézés. 

5. feladat: A Polgármesteri Hivatal Adócsoportja tevékenységének, valamint 
a helyi adók kezelése során alkalmazott nyomtatványok szabályszerűsé-
gének ellenőrzése 

 
Megállapítások: Az ellenőrzés megállapítása szerint Budakalász Város Önkormányzatánál 
a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzik az adók megállapítását, kivetését, azok be-
hajtásának ellenőrzését és az elmaradások rendezésének intézését. 
 
Összességében az ellenőrzés úgy ítélte meg, hogy 2015. évben a helyi adókból, gépjármű-
adóból, valamint késedelmi pótlékból és bírságból a költségvetésben tervezett 715 MFt be-
vétel teljesíthető, amely jelentős és biztonságos pénzügyi erőforrása az Önkormányzatnak.  
 
Ugyanakkor sajnálatosan rossz képet kaptunk az Önkormányzat adóbeszedési eredmé-
nyességéről, ha a helyi adókból és gépjárműadóból az elmúlt évek során összegyűlt kinnle-
vőségeket, adózói tartozásokat vizsgáljuk. A lejárt követelésből, hátralékból adódó önkor-
mányzati kinnlevőség – a mérséklődés ellenére – még a múlt év végén is meghaladta a 150 
MFt-ot. Ez az Önkormányzat költségvetéséhez viszonyítva, de önmagában összegszerűen is 
nagyon jelentős tétel, csökkentése határozott intézkedéseket követel az Önkormányzattól. 
 
Ennek elősegítése érdekében a következő javaslatokat tettük:  
- Javasoltuk a hatályos adórendelet következő módosításánál az Art-nak, valamint a Htv-

nek való megfeleltetést az adó mértékénél, az adó mentességeknél, valamint az adó 
kedvezményeknél. 

- Javasoltuk, hogy az Önkormányzatnak saját készítésű Kérelem és Adatlapjai közül az 
„Önkormányzati bérlakásban élőknek, Magánszemély részére” című nyomtatvány 2. 
pontjában a hivatkozást módosítsák: (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 
134. § (1) alapján) szövegre. 

- Javasoltuk a kintlévőségek folyamatos monitoringját, a késedelmes fizetés esetén azon-
nali intézkedések megtételét annak érdekében, hogy ne halmozódjon fel újabb jelentős 
tartozás állomány.   

- Javasoltuk az éven túl lejárt tartozások tételes felülvizsgálatát, a behajtásra ütemterv ki-
dolgozását, indokolt esetben a NAV bevonását a beszedésbe.  Megalapozott esetekben 
a könyvekből történő kivezetésről is intézkedni kell. 

- Javasoltuk egyrészt a kintlévőségek behajtására, az Art. 146.§ (4) bek. szerinti végrehaj-
tó megbízását, másrészt a NAV-val, illetve a földhivatallal történő egyeztetések, adatle-
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kérések, azok feldolgozására minimum 1,5 fő folyamatos alkalmazását, amellyel a teljes 
adóalanyi kör bevonása az adó rendelet alá is biztosítható. 

 

6. feladat: A civil szervezetek támogatásának és elszámolásának ellenőrzé-
se a Polgármesteri Hivatalban és az érintett szervezeteknél. 

Megállapítások: Az ellenőrzés megállapítása szerint Budakalász Város Önkormányzatá-
nak Polgármesteri Hivatalában a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzik a civil szer-
vezetek támogatását. Az ellenőrzést a költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl és 
belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. tör-
vény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló tör-
vény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a közpénzekből nyújtott tá-
mogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, a helyi önkormányzatok és a 
helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai 
igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 
12.) PM rendelet alapján végeztük. 

Az ellenőrzés során a támogatásokkal kapcsolatos pénzügyi előirányzatokat, valamint a be-
érkező pályázatok feldolgozását is áttekintettük, a hatályos jogszabályoktól, vagy belső sza-
bályzatoktól való eltérést nem tapasztaltunk. A Polgármesteri Hivatal irattárából kivett, jól át-
tekinthető formában és tartalommal összeállított dokumentációk ugyancsak szabályszerűek 
és pontosak voltak. 
 
A teljes anyag áttekintése mellett a véletlenszerű kiválasztással kigyűjtött 5 db komplett pá-
lyázati dokumentációt tételesen ellenőriztük és értékeltük. Megállapítottuk, hogy a támogatá-
si szerződések a jogszabályoknak megfelelően készültek, minden esetben tartalmazták a 
támogatás konkrét célját, összegét, az elszámolás formáját és határidejét.  
 
Az ellenőrzés a civil szervezeteknek nyújtott pénzügyi források felhasználását és elszámolá-
sát összességében rendben találta. A pályázatok kezelése a források biztosításától kezdve, 
a pályázatkiírás-, az elbírálás-, a támogatások folyósítása,- ellenőrzése- és elszámolása fo-
lyamatában egyaránt jól szervezett és példaszerűen dokumentált. 
 

III. Belső ellenőrzéshez kapcsolódó egyéb feladatok 

- Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése: A költségvetési szervek belsõ kontrollrend-
szerérõl és belsõ ellenõrzésérõl szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) szer-
int: “A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államhá-
ztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figye-
lembevételével, valamint a belső ellenőrzési vezető által – az államháztartásért felelős 
miniszter által közzétett belső ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával – 
kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv 
szerint végzi.” A feladatot teljesítettük, és a korábban készült kézikönyv aktualizálásával, 
a 2016. január 1-től hatályos Belső ellenőrzési kézikönyv tervezetét a település 
jegyzőjének jóváhagyásra átadtuk. 

- Belső ellenőrzési stratégiai terv elkészítése: A Bkr. 30. § (1) bek. előírja, hogy “A  
belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – összhangban a 
szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai 
fejlesztéseket a következő négy évre,” A feladatot teljesítettük, a 2016. január 1-től 
hatályos, Budakalász város önkormányzatának belső ellenőrzési stratégiai terve doku-
mentumot a 2016-2019. évekre tárgyú dokumentumot a település jegyzőjének átadtuk. 
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- 2016. évi belső ellenőrzési terv: A Bkr. 31. § (1) szerint: „A belső ellenőrzési vezető – 

összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet követő évre vonat-
kozó éves ellenőrzési tervet.” A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CXXXIX. törvény 119. § (5) szerint „A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési 
tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.” A feladatot tel-
jesítettük, a Hivatal vezetésével előzetesen egyeztetett 2016. évi belső ellenőrzési terv 
javaslatot a település jegyzőjének átadtuk. 

Rendelkezésre álló humán erőforrás értékelése: 

Budakalász Város Önkormányzatánál megbízási szerződés alapján 2015. évben külső vál-
lalkozó végezte a belső ellenőrzési feladatokat (H.O.M. Audit Kft.). A Megbízott szervezetnél 
foglalkoztatott szakértők (1 fő belső ellenőrzési vezető és 1 fő belső ellenőr) egyaránt 
megfeleltek az Áht 70. §-ában és a Bkr. 24. §-ában előírt követelményeknek, a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium által regisztrált államháztartási belső ellenőrök. A 28/2011. (VIII. 3.) 
számú NGM rendelet által előírt továbbképzéseken és vizsgákon rendszeresen részt 
vesznek. Ez a létszám minden esetben elegendőnek bizonyult a vállalt feladatok ellátására, 
további külső szakértők bevonására a tárgyévben nem volt szükség. 

Az év során összesen 6 db ellenőrzési feladatot teljesítettünk, 54 szakértői nap (ez a soron 
kívül elvégzett 1 db ellenőrzési feladat figyelembevételével az összes tervezett belső el-
lenőrzési ráfordítás 90%-a) ráfordítással E szerint az ellenőrzési tervben előírt valamennyi 
feladatot teljesítettük, terven felüli feladat nem volt. Ellenőrzéshez kapcsolódó kiegészítő 
feladatokra (kézikönyv, stratégia, éves terv) ezen felül összesen 6 szakértői nap (az összes 
tervezett belső ellenőrzési ráfordítás 10%-a) került felhasználásra. 

IV. Javaslat intézkedési terv készítésére és megvalósítására 

A hivatkozott Bkr. 48-49. §-ai előírják a költségvetési szervek vezetői számára, hogy az el-
lenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője a szükséges intézkedések végrehajtásáért 
felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével – intézkedési tervet készítsen. 
Kérjük szíves intézkedésüket a 2015. évi ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési terv elké-
szítésére, majd az annak időarányos teljesítéséről készült jelentésnek a belső ellenőrzési 
vezetőnek történő átadására. 

A Bkr. 48. § c. pontja szerint szükséges bemutatni a belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, 
javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapaszt-
alatait. Továbbá itt kell beszámolni az esetleges lejárt határidejű, de nem végrehajtott in-
tézkedésekről, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrend-
szerének működése szempontjából. A 2014. évi jelentést, valamint a belső ellenőrzési 
feladatok teljesítése során feltárt hiányosságok megszüntetésére készült intézkedési terv tel-
jesítését a képviselő-testület 95/2015.(V.28.) sz. Kt. határozatával fogadta el. Ezt a módszert 
javasoljuk tárgyévben is alkalmazni. 

A beszámoló szempontjából kiemelt jelentőségű a belső kontroll rendszer megfelelő 
működtetése az önkormányzatnál. Az Mötv. 119. § (3) pontja szerint a jegyzõ köteles – a 
jogszabályok alapján meghatározott – belsõ kontrollrendszert mûködtetni, amely biztosítja a 
helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerû, gazdaságos, hatékony és 
eredményes felhasználását. Az Áht. 69. § 2. pontja kimondja, hogy a belső kontrollrendszer 
létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevéte-
lével.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Bkr. 1. melléklete meghatározza azokat a követelmé-
nyeket, amelyek szerint a beszámoló keretében a település jegyzőjének nyilatkoznia kell 
arról, hogy a költségvetési szervnél gondoskodott a belső kontroll rendszerek szabályszerű, 
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gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. Ellenőrzéseink során az a megala-
pozott véleményünk alakult ki, hogy Budakalász Város Önkormányzatánál a belső kontroll-
rendszer a szervezet minden szintjén érvényesülõ. A követelményeknek megfelelően aktual-
izált Belső kontroll kézikönyvük alkalmas a feladatok ellátásához szükséges kontroll-
környezet kialakítására és működtetésére. 

 

A jelentés lezárásának időpontja: 2015. december 10. 

Melléklet: 4 darab (tervezett és tényleges ellenőri létszám és feladatok) 

 

Budakalász, 2015. december 15. 

 

                                                   Készítette:   

 

 

                                                                                                     Hegedűs Miklós 
                                                                                                belső ellenőrzési vezető 



Előző év(ek)ről 

áthúzódó 

intézkedések2

Tárgyévi 

intézkedések3

 Ebből 

végrehajtott4

Megvalósítási 

arány

%

0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!

I. Polgármesteri hivatal összesen #ZÉRÓOSZTÓ!

II. Irányított szervek összesen 0,0 0,0 0,0 #ZÉRÓOSZTÓ!

1. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!

2. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!

3. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!

n. [Irányított költségvetési szerv neve] #ZÉRÓOSZTÓ!

1

2

3

4

5

Budakalász Város 

Önkormányzata

Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más 

felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külön-külön intézkedésként 

szükséges feltüntetni.

Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még 

folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át. 

Csak beszámoláshoz!

Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új 

határidő került kitűzésre; stb.

Intézkedések megvalósítása1

db
5

Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig 

lejárt a határideje.

4. számú melléklet


