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E L Ő T E R J E S Z T É S 
   

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2017. évi zárszámadására 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormány rendelet 157.§-a, valamint az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormány rendelet II. fejezete alapján önkormányzatunk 
gazdálkodásáról az alábbiakban számolok be. 
 
A 2017. évi bevételeink és finanszírozási műveleteink összege 6 125 849 E Ft, az előirányzat 
96,4 %-a. 
 
Ebből: 
 

 Az Önkormányzat működési bevételei 1 930 818 E Ft-ban, az előirányzat 98,2 % - ában 
teljesültek. 

 Az Önkormányzat felhalmozási bevételei 790 318 E Ft-ban, az előirányzat 82,2 %-ában 
teljesültek. 

 Finanszírozási bevételek 3 404 713 E Ft, 99,4 %. 
 
 
A 2017. évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege 3 717 627 E Ft, az 
előirányzat 58,5 %-a. 
 
Ebből: 
 

 Az Önkormányzat működési kiadásai 1 731 821 E Ft-ban, az előirányzat 95,5 %-ában 
teljesültek. 

 Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 150 451 E Ft-ban, az előirányzat 31,1 %-ában 
teljesültek. 

 A finanszírozási kiadások 835 355 E Ft-ban, az előirányzat 99,2 %-ában teljesültek. 
 
 
(A 2017. évi pénzforgalmi adatokat a rendelettervezet 1-13.sz. mellékletei mutatják be).  
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BEVÉTELEK 
 

A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 
 

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 
1) Önkormányzatok működési támogatása 

 
2017. évi eredeti előirányzat:   477 899 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:  524 675 E Ft 
2017. évi teljesítés:     533 341 E Ft 
Teljesítés %-a:            101,7 % 
 
Ezen a jogcímen a feladatmutatóinkra és az állandó lakosok száma után kapunk támogatást. 
(jogcímenkénti részletezése a rendelet-tervezet 9. sz. mellékletében található)  
 
 

2) Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 
 
2017. évi eredeti előirányzat:    31 407 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   40 636 E Ft 
2017. évi teljesítés:      41 092 E Ft 
Teljesítés %-a:            101,1 % 
 
Teljesítésből önkormányzat bevétele:  38 392 E Ft 
            Kós Károly MHK bevétele:  2 700 E Ft 
            Polgármesteri Hivatal bevétele: 1 480 E Ft 
 
Ezen a jogcímen az önkormányzatnál egyrészt a védőnői ellátás és az iskolaorvosi ellátás 
OEP-finanszírozása, másrészt a közfoglalkoztatás támogatása jelenik meg. A védőnői és 
iskolaorvosi feladatok esetében az Egészségbiztosítási Pénztár magasabb finanszírozást 
folyósított már az előző évben is, mint a tervezetben szereplő összeg volt, ami elsősorban az 
egészségügyben dolgozók bérének emelését szolgálta.  
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár a 2017. évben pályázati forrásként 2 700 E Ft-ot 
kapott, elsősorban a Nemzeti Kulturális Alapból. 
 
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (1+2): 574 433 E Ft 
 

II. Közhatalmi bevételek 
 

1. Polgármesteri Hivatal 
 
2017. évi eredeti előirányzat:    18 000 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   18 000 E Ft 
2017. évi teljesítés:      11 480 E Ft 
Teljesítés %-a:               63,8% 
 
A Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételei a közterület felügyelet által kiszabott 
bírságokból származnak, melyek az előző évben a tervezetthez képest elmaradtak 36,2%-kal. 
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2. Önkormányzat 

 
Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a rendelettervezet 9. melléklete tartalmazza 
részletesen, ami a helyi adókat, az átengedett gépjárműadót és a kapcsolódó egyéb 
bírságjellegű bevételeket tartalmazza. 

a. Helyi adók 
 

Megnevezés 2017. évi 
eredeti EI 
E Ft 

2017. évi 4. sz. 
módosított EI 
E Ft 

2017. évi 
teljesítés     
E Ft 

Teljesítés 
%-a 

Építményadó 95 000 99 564 99 564 100,0 

Telekadó 78 000 78 159 78 159 100,0 

Kommunális adó 98 000 97 831 97 831 100,0 

Iparűzési adó 580 000 608 513 608 513 100,0 

Összesen: 851 000 884 067 884 067 100,0 

 
Az Önkormányzat teljes 2017. évi adóbevétele 33 067 E Ft-tal haladta meg az eredeti 
költségvetésben tervezett mértéket. A pozitív eltérést a – kommunális adón kívül – 
valamennyi adóbevételben jelentkező növekedés adta. A helyi adóbevételek a 2016. évi 
bevételhez képest 31 562 E Ft-tal (15,9%-kal) nőttek. Az előző évhez képest legnagyobb 
összeggel – 28 272 E Ft-tal –az iparűzési adóbevételek növekedtek. 
Az építmény és telek adók, mint a kizárólag vállalkozásokra kivetett adók a 2016-tól 
bevezetett adó emelés hatására jelentős mértékben meghaladták a korábbi évek bevételeit, 
és az építményadó a tervekhez képest is többletet jelez 2017-ben.  
 
Az iparűzési adó is évről évre jelentős mértékben növekszik, 2017-ben a tervekhez képest is 
jelentős, 4,9 %-ot meghaladó a többlet. Az iparűzési adó adminisztrációban jelentősen 
eredményesebbé vált az adó alanyok felderítése és a kivetett adók beszedése. A nominális 
növekedést pedig a kiskereskedelem több éve tartó két számjegy közeli bővülése okozza, 
tekintettel a területünkön működő nagy forgalmú kereskedelmi egységekre. 

 
b. Pótlékok, bírságok 

 
2017. évi eredeti előirányzat:    19 000 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:     5 086 E Ft 
2017. évi teljesítés:        5 086 E Ft 
Teljesítés %-a:             100,0% 
 
Ezen a jogcímen jelentkeznek az igazgatási szolgáltatási díjak, a pótlékok és a bírságok helyi 
önkormányzatot megillető hányada összesen 5 086 E Ft összegben, teljesítés 100,0 %. 



5. oldal 

c. Talajterhelési díj 
 
2017. évi eredeti előirányzat:    1 000 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:      280 E Ft 
2017. évi teljesítés:         280 E Ft 
Teljesítés %-a:          100,0% 
 

d. Gépjárműadó 
 
2017. évi eredeti előirányzat:    38 000 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   40 278 E Ft 
2017. évi teljesítés:      40 278 E Ft 
Teljesítés %-a:             100,0% 
A helyben beszedett központi adó visszaosztott része az eredetileg tervezettet 2 278 E Ft-tal 
(6,0%-kal) haladta meg, aminek oka a gépjárművek számának folyamatos emelkedése, az 
olcsóbb üzemanyag árak és a háztartásoknál megjelenő jövedelemtöbblet, illetve 
önkormányzati oldalról a behajtási tevékenység fokozása, és a forgalomból kivonatás 
alkalmazása, mint hatékony szankció. 
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei összesen (a+..+d) 929 711 E Ft 
 
II. Közhatalmi bevételek összesen: (1 + 2): 941 191 E Ft. 
 

III. Működési bevételek 
1) Önállóan működő intézmények működési bevétele 

 
2017. évi eredeti előirányzat:    37 297 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   43 290 E Ft 
2017. évi teljesítés:      43 114 E Ft 
Teljesítés %-a:               99,6% 
 
Az önállóan működő intézmények működési bevételei elsősorban az ellátottak térítési 
díjából, továbbá a terem bérbeadásokból származnak. Az intézményenkénti részletezést a 
rendelettervezet megfelelő (2-6.sz.) mellékletei tartalmazzák.  
 

2) Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevétele 
 

2017. évi eredeti előirányzat:    0 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   0 E Ft 
2017. évi teljesítés:      818 E Ft 
Teljesítés %-a:      -% 
 
A Polgármesteri Hivatalnak, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek 
saját bevétele kizárólag a továbbszámlázott költségekből adódik.  
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3) Önkormányzat intézményi működési bevétele 
 

2017. évi eredeti előirányzat:    297 874 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   408 929 E Ft 
2017. évi teljesítés:      371 131 E Ft 
Teljesítés %-a:                 90,8% 
 
 
Az önkormányzat saját bevételei a bérbe adott ingatlanok bérleti díjbevételét, 
továbbszámlázott közüzemi költségeit, az általános iskolai közétkeztetés díjbevételét, illetve 
az értékesített ingatlanok kiszámlázott Áfa-ját tartalmazza. Az önkormányzati lakásállomány 
bérleti díjainak beszedése folyamatosan szigorodik, 2017-ben tovább javult a fizetési 
fegyelem. Ez alapot ad a hatékonyabb beszedésre. Bevételeink között jelentős tétel a 
közüzemek díjai, amely jelentős része a kiadások között is szerepel. A közüzemi díjak 
nagysága jelentősen nem csökkenthető, mivel a volt Lenfonó gyárban és a BÉSZKÜ telepen 
nem adottak a lehetőségek a bérlők részére önálló, hitelesített mérőhelyek kialakítására, így 
ezen továbbszámlázott bevételek beszedése továbbra is jelentős kockázatokat rejt. 
 
III. Működési bevételek (1+2+3.) mindösszesen 415 063 E Ft. 
 

IV. Működési célú átvett pénzeszközök 
 

2017. évi eredeti előirányzat:            0E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   1 131 E Ft 
2017. évi teljesítés:         131 E Ft 
Teljesítés %-a:             11,6% 

 
Az átvett pénzeszközök a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár az államháztartáson 
kívülről kapta, pályázati forrásként. 

 
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I. + II. + III. + IV): 1 846 821 E Ft 
 

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 
 

I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
 

1) Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 
2017. évi eredeti előirányzat:                0 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   414 265 E Ft 
2017. évi teljesítés:      431 155 E Ft 
Teljesítés %-a:               104,1% 

 
 
A 2017. évben a felhalmozási célú támogatások között jelentkezik a Berdo csatornázás és a 4 
épület energetikai felújításának pályázati forrása. 
 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 431 155 E Ft. 
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II. Felhalmozási bevételek 

 
2017. évi eredeti előirányzat:    547 487 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   547 487 E Ft 
2017. évi teljesítés:      353 958 E Ft 
Teljesítés %-a:                 64,7% 
 
Felhalmozási bevételeink az alábbi ingatlanok értékesítéséből származik: 
 

Ingatlan megnevezés 
E Ft-ban (nettó 
bevétel) 

Közmű fejlesztési hozzájárulások 
(csatorna) 37 878 

Zártkert 3087/8 hrsz. 7 244 

Zártkert 3349/2 hrsz. 3 701 

Lakóépületek (ideértve lakások) 23 771 

3023/2 hrsz. Sugár utca 605 

1291/20/C/1 hrsz. (parkolóhely) 1 849 

Termőföld 1294/6 Mályva utca 1 000 

2698 hrsz. 2 000 

Lupa Vagyonkezelő Kft. 0184/4 hrsz.; 
0226/5 hrsz. 47 000 

Zártkert 3087/10 hrsz. 6 197 

Lakótelkek értékesítése 222 713 

Összesen: 353 958    

 
 

III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
1) Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 

államháztartáson kívülről 
 

 
2017. évi eredeti előirányzat:        0 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:       0 E Ft 
2017. évi teljesítés:      875 E Ft 
Teljesítés %-a:                -% 
 
A munkáltatói kölcsön és a lakosságnak nyújtott kamatmentes kölcsön 2017. évben 
megtérült összege jelentkezik ezen a jogcímen. 
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2) Egyéb felhalmozási célú átvett bevételek 
 
2017. évi eredeti előirányzat:           0 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:          0 E Ft 
2017. évi teljesítés:      4 330 E Ft 
Teljesítés %-a:                    -% 
 
A PrekoBrdo telekalakításaira folyt be magánszemélyektől 3 330 E Ft, illetve 1 000 E Ft-ot 
adott át a Lupa Strand Kft motorok beszerzésére. 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (1+2) 5 205 E Ft 
 
B.) Felhalmozási bevételek mindösszesen (I+II+III) 790 318 E Ft. 
 
Költségvetési bevételek összesen (működési (A) és felhalmozási bevételek (B) 
mindösszesen) 2 721 136 E Ft 
 

C.  FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
 

I. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 
 
2017. évi eredeti előirányzat:           0 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   87 862 E Ft 
2017. évi teljesítés:      87 861 E Ft 
Teljesítés %-a:           100,0% 
 
A működési célú költségvetési maradvány igénybevétele a 2016. évi zárszámadási 
rendeletnek megfelelően került felhasználásra (az 1 E Ft eltérést kerekítési különbözet 
okozza). 
 

II. Államháztartáson belüli megelőlegezések 
 
2017. évi eredeti előirányzat:              0 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   35 399 E Ft 
2017. évi teljesítés:      28 451 E Ft 
Teljesítés %-a:               80,4% 
 
A 2017 decemberében a Magyar Államkincstár által folyósított előleget tartalmazza ez a 
jogcím, mely 2018 januárjában visszavonásra került. 
 

III. Belföldi értékpapírok bevételei 
 
2017. évi eredeti előirányzat:    2 015 220 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   2 815 230 E Ft 
2017. évi teljesítés:      2 800 600 E Ft 
Teljesítés %-a:                     99,5% 
 
Az önkormányzat által vásárolt államkötvények lejáratkori értéke szerepel a belföldi 
értékpapírok bevételei között. 
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IV. Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 
 
2017. évi eredeti előirányzat:      30 000 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   487 801 E Ft 
2017. évi teljesítés:      487 801 E Ft 
Teljesítés %-a:               100,0% 
 
A felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele a 2016. évi zárszámadási 
rendeletnek megfelelően került felhasználásra. 
 
Finanszírozási bevételek összesen (intézményfinanszírozási bevételek nélkül) 3 404 713 E 
Ft. 

 
KIADÁSOK 

 
A) Működési célú kiadások 

I. Személyi juttatások, munkáltatókat terhelő járulékok és dologi kiadások 
1) Önállóan működő intézmények működési kiadásai 

 
2017. évi eredeti előirányzat:    589 995 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   674 314 E Ft 
2017. évi teljesítés:      647 022 E Ft 
Teljesítés %-a:                 96,0% 
 
Az intézményhálózat működési kiadásai 96,0%-ban teljesültek 2017-ben, ennek részletezése 
a rendelettervezet 2-6. mellékleteiben szerepelnek. 

2) Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ellátottak juttatásai nélkül) 
 
 
2017. évi eredeti előirányzat:    326 389 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   346 502 E Ft 
2017. évi teljesítés:      316 960 E Ft 
Teljesítés %-a:               91,5% 
 
A Polgármesteri Hivatal – az igazgatás, az adóigazgatás és a rendészet – működési kiadásai 
91,5%-ban teljesültek 2017-ben, ennek részletezése a rendelettervezet 7. mellékletében 
szerepel. 
 
 

3) Önkormányzat működési kiadásai (ellátottak juttatásai nélkül) 
 
A Polgármesteri Hivatalnál felsorolt 4 alaptevékenységen kívül ellátott feladatokat az 
önkormányzat kiadásai között számoljuk el, melynek teljesítése az alábbiak szerint alakult: 
 
2017. évi eredeti előirányzat:    644 452 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   723 866 E Ft 
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2017. évi teljesítés:      703 813 E Ft 
Teljesítés %-a:                 97,2% 
Személyi juttatások, munkáltatókat terhelő járulékok és dologi kiadások összesen (1+2+3) 
1 667 795 E Ft. 
 

II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) 
 

1.) Polgármesteri Hivatal által nyújtott segélyek: 
 
2017. évi eredeti előirányzat:    4 000 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   4 000 E Ft 
2017. évi teljesítés:      1 717 E Ft 
Teljesítés %-a:            42,9% 
    

2.)  Önkormányzat által nyújtott segélyek: 
 
2017. évi eredeti előirányzat:    9 800 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   9 843 E Ft 
2017. évi teljesítés:      8 133 E Ft 
Teljesítés %-a:             82,6% 
 
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen (1+2): 9 850 E Ft 
 

III. Elvonások és befizetések 
 

 
2017. évi eredeti előirányzat:           0 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   9 214 E Ft 
2017. évi teljesítés:      9 212 E Ft 
Teljesítés %-a:           100,0% 
 
Az előző évi többlettámogatások visszafizetése szerepel ezen a soron, továbbá a 
közfoglalkoztatásra kapott és el nem számolt előleg visszafizetése. 
 

IV. Működési célú átadott pénzeszközök államháztartáson belülre és kívülre 
 
2017. évi eredeti előirányzat:    34 208 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   45 687 E Ft 
2017. évi teljesítés:      44 964 E Ft 
Teljesítés %-a:              98,4% 
 
A működési célú támogatásokat a rendelettervezet 10. melléklete részletezi. 
 
Működési költségvetési kiadások mindösszesen: (I.+II.+III.) 1 731 821 E Ft 

B) Felhalmozási célú kiadások 
 

I.Beruházások 
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2017. évi eredeti előirányzat:    2 502 662 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   3 131 425 E Ft 
2017. évi teljesítés:          837 420 E Ft 
Teljesítés %-a:                 26,7% 
 
A 2017. évben megvalósított beruházásokat részletesen a rendelettervezet 13. melléklete 
mutatja be. Az itt nem szereplő, de szerződéssel lekötött feladatokat (az elvégzett 
munkálatok évek közötti áthúzódása miatt) a rendelettervezet 20. melléklete tartalmazza. 
A nagy mértékű elmaradást az új iskola beruházási költségei okozzák: 2017-ben csak az 
előkészítő (tervezési) munkálatok fejeződtek be, az erre a célra kapott forrást 
kötelezettségvállalással terhelt maradványként az idei évben fogjuk felhasználni. 
(részletezése a rendelettervezet 13. mellékletében) 
 

II. Felújítások 
 

2017. évi eredeti előirányzat:    151 512 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   367 006 E Ft 
2017. évi teljesítés:      307 733 E Ft 
Teljesítés %-a:                 83,8% 
 
A megvalósított felújításokat részletesen a rendelettervezet 12. melléklete tartalmazza (az 
áthúzódó kiadások a beruházásokhoz hasonlóan a 20. mellékletben szerepelnek). 
 

III. Egyéb felhalmozási célú kiadások 
 
2017. évi eredeti előirányzat:      71 184 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   200 335 E Ft 
2017. évi teljesítés:           5 298 E Ft 
Teljesítés %-a:                   2,6%  
 
Ezen a jogcímen a felhalmozási célú átadott pénzeszközöket és a felhalmozási tartalékokat 
terveztük, a gazdálkodási szabályok miatt azonban teljesítésként csak az átadott 
pénzeszközök szerepelnek itt – részletezése a rendelettervezet 10. mellékletében. 
(részletezése a rendelettervezet 10. mellékletében) 
Felhalmozási költségvetési kiadások mindösszesen (I.+II.+III.) 1 150 451 E Ft. 
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C) Finanszírozási kiadások 
 

1.) Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 
 
2017. évi eredeti előirányzat:    7 682 E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   7 682 E Ft 
2017. évi teljesítés:      7 682 E Ft 
Teljesítés %-a:         100,0 % 
 
A Mályva utcai bölcsőde építéshez felvett hitel 2017. évi törlesztő részletei szerepelnek ezen 
a jogcímen. 
 

2.) Belföldi értékpapírok kiadásai 
 
2017. évi eredeti előirányzat:                 - E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   800 010 E Ft 
2017. évi teljesítés:      800 010 E Ft 
Teljesítés %-a:              100,0 % 
 
Az iskolaépítésre folyósított állami támogatás terhére vásároltunk év közben államkötvényt, 
melynek kiadása itt jelentkezik (lejáratkori értéke pedig a finanszírozási bevételek között).  
 

3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 
 
2017. évi eredeti előirányzat:               - E Ft 
2017. évi 4. sz. módosított előirányzat:   34 532 E Ft 
2017. évi teljesítés:      27 663 E Ft 
Teljesítés %-a:              80,1 % 
 
A 2016. év végén folyósított állami támogatás előlegének 2017. évi visszavonása szerepel 
ezen a jogcímen. 
 
Finanszírozási kiadások mindösszesen – irányító szervi támogatás nélkül – (I.+II.+III.) 835 
355 E Ft. 
 
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (A+B+C) 3 717 627 E Ft 
 

ÖSSZEFOGLALÁS, ÉRTÉKELÉS 
 

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 
 
A kiadások elmaradása mind a működési, mind a felhalmozási kiadásoknál tapasztalható. 
Előbbi esetében a takarékos gazdálkodás nagy szereppel bír. A felhalmozási kiadások 
alulteljesítését az okozza, hogy a tervezett beruházások egy részének megvalósulása 
áthúzódik a következő évre.  
A terveinknek megfelelően jelentős összegeket költöttünk az utak, a járdák, az intézmények 
beruházására, felújítására. A több, mint 1 100 000 E Ft-os fejlesztési kiadásaink nagyobb 



13. oldal 

részét állami támogatásból és pályázati forrásból fedeztük, emellett azonban jelentős 
mértékű saját forrást is fordítottunk a fejlesztési feladataink elvégzésére. 
 

Maradvány alakulása 
 
Az önkormányzati szintű 2017. évi maradvány: 2 408 222 E Ft, melyből 2 234 025 E Ft 
kötelezettségvállalással terhelt.  
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár kivételével valamennyi önkormányzati 
intézménynél maradt szabad maradvány, melyet javaslok elvonni, pontosabban az 
intézményfinanszírozását a szabad maradvány összegével csökkenteni (intézményenkénti 
részletezése a 19. mellékletben (Maradvány elvonások) található).  
A szabadon – a Képviselő-testület döntésének megfelelően – felhasználható költségvetési 
maradvány a fentiek figyelembe vételével 174 197 E Ft. 
A maradvány alakulása és felhasználásának részletes kimutatása a rendelet-tervezet 18-20. 
sz. mellékleteiben található. 
 

Kötvény- és hitelműveletek alakulása 
 
A 2017. évben nem került sor hitelfelvételre, vagy kötvénykibocsátásra. Az előző évi 
adósságszolgálatunk a saját bevétel 0,7 %-a volt, ami a törvényi maximumhoz képest (saját 
bevétel 50 %-a) elhanyagolható mértékű. 
 

A vagyon alakulása 
 
Az Önkormányzat vagyona a 2017. évben összesen 494 008 E Ft-tal növekedett. Ebből a 
növekményből mintegy 700 000 E Ft volt a tárgyi eszközeink értékének emelkedése, ami az 
önkormányzati cégekben lévő tulajdonunk értékvesztésével járt együtt.  
 
Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat a 2017. évben igen eredményes évet 
zárt. Kötelezően ellátandó feladatait teljesítette, a Gazdasági programban rögzített 
célkitűzések megvalósítása folyamatos, és a jövőben is törekszik a források bővítésére, a 
pályázati lehetőségek kiaknázására. 
 
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a fentiekben leírtakra figyelemmel az Önkormányzat 
2017. évi zárszámadásának megtárgyalására, a rendelet-tervezet elfogadásra, valamint a 
határozati javaslat elfogadására. 
 
RENDELETI JAVASLAT: 
Budakalász Város Önkormányzat megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat 2017. évi 
zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletét. 
 
 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011 (XII.31) kormányrendelet 

(továbbiakban Bkr.) szerint:  
„10. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső 

kontrollrendszerének minőségét.”, 

… 

(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg 

az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a 

képviselő-testület elé.” 
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 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 2017. évben a belső ellenőri feladatokat a H.O.M. Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi 

Tanácsadó Kft látta el Önkormányzatunknál, az összefoglaló jelentését az előterjesztés melléklete 

tartalmazza. 

Fentiekre tekintettel jelen előterjesztés mellékletében beterjesztem a 2017. évi belső ellenőrzések 

tapasztalatairól készült összefoglaló jelentést, illetve a Budakalász Város Jegyzőjének nyilatkozatát a 

belső kontrollrendszer működéséről. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és annak elfogadására. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

Budakalász Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzatnál 2017. évben elvégzett 

belső ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést jóváhagyja.  

Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester 
 

 
Budakalász, 2018. május 18. 
 
 

Rogán László 
Polgármester 



15. oldal 

Budakalász Város Önkormányzat  
../2018. (V..) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva Budakalász Város Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról a következőket 
rendeli el:  

I. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai 
Az Önkormányzat költségvetésének 2017. évi teljesítése főösszegei 

1. § 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2017. évi 
költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását e rendelet 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően 
 

 2 721 136 E Ft költségvetési bevétellel 
   575 662 E Ft előző évi maradvány felhasználással 

 2 829 051 E Ft egyéb finanszírozási bevétellel 
 
 
 

2 882 272 E Ft költségvetési kiadással 
   835 355 E Ft finanszírozási kiadással 
2 408 222 E Ft 2017. évi költségvetési maradvánnyal 

hagyja jóvá. 
2. § 

A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, 
kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok 
szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá. 

3. § 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok és azon belül 
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2-6. mellékletek 
szerint határozza meg az alábbiak szerint: 
A Nyitnikék Óvoda bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint, 
A Telepi Óvoda bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint, 
A Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint, 
A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bevételeit és kiadásait az 5. melléklet szerint, 
A Kalászi Idősek Klubja bevételeit és kiadásait a 6 melléklet szerint hagyja jóvá. 
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervhez nem rendelt önkormányzati bevételeit és kiadásait 8. melléklet 
szerint hagyja jóvá. 
(4) A Képviselő-testület e rendelet 8. melléklete szerinti bevételi főösszegből az önkormányzatok működési 
támogatásait és közhatalmi bevételeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(5) A Képviselő-testület az államháztartáson belülre nyújtott támogatásait és az államháztartáson kívülre 
átadott pénzeszközeit jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(6) A Képviselő-testület az általános és céltartalékait jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(7) A Képviselő-testület a felújításait jogcímenként a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(8) A Képviselő-testület a beruházásait jogcímenként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(9) A Képviselő-testület a 2017. év azon fejlesztési céljait, melynek megvalósításához terv szerint a Stabilitási 
törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé, a 11, 12 és a 13. számú mellékletek 
szerint határozza meg. 

 

 

 



16. oldal 

A zárszámadási rendelet tájékoztató adatai 

4. § 
(1) A Képviselő-testület az Uniós támogatással megvalósuló projektjei bemutatását a 14. melléklet szerint 
hagyja jóvá. 
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá. 
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet szerint hagyja 
jóvá. 
(4) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó hitelek törlesztéseit és fejlesztési kiadásait évenkénti 
ütemezésben a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 

A 2017. évi maradvány 

5. § 

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek tárgyévi maradványát az alábbiak szerint fogadja el. A 
maradvány levezetését a rendelet 18. melléklete, az intézmények 2018. évre áthúzódó kötelezettségvállalásait 
a 20. melléklete tartalmazza. 

E Ft-ban 

Megnevezés  2017. évi költségvetési maradvány  

    

Önkormányzat mindösszesen 2 408 222 

Ebből:  

Nyitnikék Óvoda 3 559 

Telepi Óvoda 1 980 

Bölcsőde 1 658 

Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár - 

Kalászi Idősek Klubja 816 

Polgármesteri Hivatal 4 115 

 Önkormányzat és szakfeladatai 2 396 094 

 

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek szabadon felhasználható pénzmaradványából 10 220 E Ft-ot von 
el a 19. mellékletben részletezettek szerint. 

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat (költségvetési szervek nélküli) 2 396 094 E Ft maradványáról a 
következőképpen rendelkezik: 

Maradvány:         2 396 094 E Ft 

Elvont maradvány:                 10 220 E Ft 

Kötelezettségvállalással terhelt maradvány:      2 232 117 E Ft 

A 2017. évben szabad felhasználású maradvány:         174 197 E Ft 

 

 (5) A szabad felhasználású maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetés év közbeni 
módosítása során dönt. 
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6. § 

(1) A Képviselő-testület a pénzkészlet változását költségvetési szervenként a 21. melléklet szerint hagyja jóvá. 

(2) A 2017. évi költségvetés teljesülésének működési és felhalmozási egyensúlyát a 22. melléklet mutatja be.  

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a 
részesedések alakulását a 23. melléklet mutatja be. 

7. § 

Hatályba léptető rendelkezés 

Ez a rendelet a 2018. május 31. napján … óra … perckor lép hatályba, és ezzel egyidejűleg az önkormányzat 
2016. évi zárszámadásáról szóló 25/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.  

 

Rogán László 
polgármester 

 

Dr. Udvarhelyi István 
jegyző  

 
 
 
 
Záradék: 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2018. május 31.-i ülésén fogadta el, kihirdetése 2018. május 31-én … óra … 
perckor megtörtént. 
 
 
dr. Udvarhelyi István 
            jegyző 
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Előzetes hatásvizsgálat 
 

Budakalász Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadási rendeletéhez 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései alapján a jogszabályok előkészítése során 
a jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit, valamint a jogszabály 
tervezetéhez indokolást csatol és jogszabálytervezetet véleményezteti az érintett hatóságokkal is. A 
törvényi előírásoknak megfelelően az alábbiakban bemutatásra kerül a tárgyi rendelet előzetes 
hatásvizsgálata, indoklása és a jogszabálytervezet előzetes véleményezése. 
 

1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
A helyi önkormányzat zárszámadási rendelete ad tájékoztatást az éves gazdálkodásáról, ezen belül a 
költségvetési előirányzatok teljesítéséről, valamint a vagyon alakulásáról.  
 
Társadalmi hatásai nem relevánsak. 
 

2. Rendelet környezeti és egészségi következményei: 
 

Nem releváns. 

 
3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 
A rendelet megalkotása adminisztratív terheket nem befolyásol. 
 
4. Rendelet a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 
 
A jogszabály megalkotása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdése 
értelmében szükséges, mely szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a 
polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a beterjesztést követő 30 napon belül, de 
legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba léphessen. A képviselő-
testület a zárszámadásról rendeletet alkot. 
 
5. Rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 
 
A rendelet alkalmazásához rövid-, közép- és hosszútávon nincs szükség a személyi, szervezeti, tárgyi 
feltételek átalakítására. 
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Általános indokolás 

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti 
szerkezetben – tartalmazza a Budakalász Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése 
végrehajtásának adatait. 

Részletes indokolás 

1. § Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési 
adatait. 

2 - 3. §-ok a 2017. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2017. 
évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően. 

4. § Tartalmazza a kötelezően bemutatandó tájékoztató adatokat. 

5. § Az intézmények maradványának, az elvont maradványnak a részletezését, illetve a 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány jóváhagyását tartalmazza, a végrehajtási rendelkezésekkel 
együtt. 

6. § Az Önkormányzat 2017 évi zárszámadásához kapcsolódóan kötelezően bemutatandó egyéb 
kimutatásokat tartalmazza. 

7. § Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. 
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ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 

BUDAKALÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN 2017. ÉVBEN ELVÉGZETT 
BELSŐ ELLENŐRZÉSEK TAPASZTALATAIRÓL 

 
I. Általános információk 

Megbízó: Budakalász Város Önkormányzata 
 
Ellenőrzött szervezetek: Polgármesteri Hivatal, Önkormányzat, konkrét ellenőrzési feladat 
kapcsán kijelölt intézmények, szervezetek. 
 
Ellenőrzések típusai: szabályszerűségi ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés, teljesítmény ellen-
őrzés. 
 
Ellenőrzések tárgyköre és célja: Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy az Ön-
kormányzatnál a gazdálkodás az elmúlt időszakban a jogszabályokkal és a rendelkezésre 
álló pénzügyi forrásokkal összhangban történt-e, továbbá megfelelő-e a működéssel kapcso-
latos bizonylatolási rendszer és érvényesülnek-e a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabá-
lyok előírásai. 
 
Ellenőrzések módszere: Belső szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, do-
kumentációk 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. A kiválasz-
tott dokumentumok tételes helyszíni ellenőrzése, interjúzás. 
 
Ellenőrzött időszak:  

- Közösségi ház ellenőrzésénél 2016. december 31-i állapot, 
- Soron kívüli áfa ellenőrzésnél 2016. október 01 – 2017. március 31., 
- Külső megbízások és vállalkozási szerződések vizsgálatánál 2017. első félév, 
- Egészségügyi szolgáltatások támogatásának vizsgálatánál 2017. első félév, 
- Pénzkezelés vizsgálatánál 2017 első háromnegyed év. 

 
 
Ellenőrzést végezték: Hegedűs Miklós belső ellenőrzési vezető 
                                      Bartha Gyula belső ellenőr 
 
Információt adtak:  Dr. Udvarhelyi István jegyző 
  Balsai Judit – pénzügyi vezető 
  Pál József – irodavezető 
  Zelei Zita - pénztáros 
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Az ellenőrzések jogszabályi alapjai: Az ellenőrzéseket a költségvetési szervek belső kont-
rollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (tov.: ÁFA tv.), az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tör-
vény (tov.: Art.), az államháztartási számvitelről szóló 4/2013.(I.13.) Korm. rendelet, az ál-
lamháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,), va-
lamint az Önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyvében, valamint a gazdálkodással kap-
csolatos más szabályzataiban és aktuális költségvetési rendeleteiben meghatározott előírá-
soknak megfelelően végezték.  
 
Az ellenőrzések lebonyolítása: A H.O.M.-AUDIT Kft-t a Budakalász Város Önkormányzata 
bízta meg a feladat elvégzésével. A szerződés részletesen meghatározta a belső ellenőrzési 
feladatok rendjét, módszerét, valamint a 2016. évben a belső ellenőrzési vezető által kidolgo-
zott és a Képviselő testület által elfogadott 2017. évi belső ellenőrzési terv tartalmát és időüte-
mezését. 
 
Előzetes egyeztetések után a Vállalkozó munkatársai felvették a közvetlen kapcsolatot az Ön-
kormányzat vezetőivel és a kijelölt témafelelősökkel. Ezeken a megbeszéléseken kerültek 
megtárgyalásra az együttműködés szakmai feltételei, az információ szolgáltatás módja, az el-
lenőrzéssel kapcsolatos sajátos helyi igények, valamint az éves ellenőrzési program részfel-
adatokra történő lebontásának, véglegesítésének és elfogadásának intézményi feladatai. 
A konkrét vizsgálat tárgyáért közvetlenül felelős önkormányzati vezetők az ellenőrzések lezá-
rását és a jogszabályok által előírt egyeztetéseket követően minden esetben aláírták a teljes-
ségi nyilatkozatot, továbbá a belső ellenőrzésért felelős jegyző elfogadta a jelentéshez csatolt 
megismerési záradékot és igazolta az ellenőrzési feladatok időarányos elvégzését. Az együtt-
működést végig az jellemezte, hogy az Önkormányzat jegyzője és kijelölt munkatársai az el-
lenőrzéseket végző szakemberek számára minden szükséges információt átadtak, a helyszíni 
egyeztetés során a megfelelő kiegészítéseket és a kért szóbeli tájékoztatást biztosították.  
 
Kockázatelemzés: Az Áht. aktuális előírásai, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium belső 
kontroll rendszer kialakítására és működtetésére, továbbá a belső ellenőrzési kézikönyv elké-
szítésére vonatkozó módszertani útmutatói alapján minden egyes vizsgálat előtt gyorsértéke-
léseket végeztünk annak megállapítására, hogy az Önkormányzat gazdálkodása mennyire 
kockázatos és a kockázatok esetleges bekövetkezése milyen mértékű kárt okozna a műkö-
désben. 
Az Önkormányzat vezetőivel és munkatársaival folytatott interjúk során, a vizsgált kockázati 
tényezők alapján azt állapítottuk meg, hogy Budakalász Város Önkormányzatának Polgár-
mesteri Hivatalában, valamint az önállóan működő intézményeknél a gazdálkodási folyama-
tok kockázata alacsony. Ehhez az is hozzájárult, hogy 2017. évben a gazdálkodást érintő 
kulcspozíciókban – alapvetően a jegyző, a gazdasági vezető és a pénzügyi osztályvezető sze-
mélyében – változás nem következett be. A vezetők és beosztottak felkészültsége és elköte-
lezettsége, a szervezeti struktúra és az alapvető folyamatok szabályozottsága rövid és hosz-
szabb távon egyaránt garanciát jelent arra, 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 abban, hogy áttekinthesse, elemezhesse, értékelhesse a fel-
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ügyelete alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi belső ellenőrzési tevékenységét, az ellen-
őrzési tervek teljesítését, valamint a belső ellenőrzés által tett megállapítások hasznosítását. 
Ezen összefoglaló jelentés készítésénél a hatályos jogszabályok mellett felhasználtuk a Nem-
zetgazdasági Minisztérium által 2017. 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 ön-
kormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést 
megküldi a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig. (3a) bek.: A polgármester a tárgy-
évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat felügyelete alá tar-
tozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló el-
lenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a 
képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. 
 
A Budakalász Város képviselő-testülete által a157/2016. (XII.15.) sz. Kt. határozattal 2016. 
december 15-én jóváhagyott és a belső ellenőrök által maradéktalanul teljesített éves ellenőr-
zési program végrehajtásáról készített ellenőrzési jelentéseket értékeltük és a jogszabályban 
előírt egyeztetéseket, illetve az indokolt módosításokat követően átadtuk a település jegyzőjé-
nek. A jegyző az aktualizált jelentéseket minden esetben elfogadta, majd a szerződésteljesí-
téseket a Megbízó igazolta. 
 
Az Önkormányzatnál az elmúlt évben egy Ász ellenőrzés volt A gyermekvédelem intézmény-
rendszerének ellenőrzése – A személyes gondoskodást nyújtó központi és önkormányzati 
fenntartók feladatellátásának ellenőrzése címmel. A jelentésben tett megállapításokra intéz-
kedési terv készült, melynek végrehajtása is megtörtént. Az ellenőrzés megállapításai a 2017. 
évi gazdálkodást nem befolyásolták. 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 legfonto-
sabb megállapításokat az éves terv szerinti bontásban ismertetjük. A programban szereplő 
tanácsadás a tárgyévben nem volt, soron kívüli ellenőrzésre áfa témában 2.feladatként került 
sor: 
 
1. feladat: Az Önkormányzat intézményeként működő Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár működésének vizsgálata 
 
Megállapítások:  
 
Mind az Alapító Okirat jelenleg érvényes változata, mind a Polgármesteri Hivatal és az intéz-
mény megállapodása teljes körű, pontosan szabályozza a Kós Károly Művelődési Ház és 
Könyvtár működését és gazdálkodását. Külön kiemelendőnek tartjuk, hogy még a belső ellen-
őrzés rendjét is részletesen szabályozták. 
A költségvetéseket és a költségvetési beszámolókat áttanulmányozva ki lehet jelenteni, hogy 
a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár gazdálkodása megfelel a törvényeknek és az egyéb 
jogszabályoknak. A költségvetésből az is kiderül, hogy kiadásaiknak csak egy kis részét (2017-
ben 11,8 %-át) tudják a saját bevételeikből előteremteni, a többi szükséges forrást az Önkor-
mányzat bocsátja az intézmény rendelkezésére.  
Az elmúlt évek beszámolóiból kiderült, hogy az intézmény vezetése törekedett a takarékos 
gazdálkodásra. Minden évben a bérek és járulékok képezték a legnagyobb kiadást, de – mi-
közben az összes kiadás évről évre jelentősen emelkedett – a bérek és járulékok az összes 
kiadás egyre kisebb részét tették ki. 
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A fentiek alapján meg kell állapítanunk, hogy a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár taka-
rékosan, megfelelően gazdálkodott a vizsgált időszakban.  
Megvizsgáltuk a rendelkezésünkre bocsátott szabályzatokat is, és megállapítottuk, hogy ezek 
egy részét ki kell egészíteni, módosítani kell. 
 
 Javaslat tételre nem volt szükség. 
 
2. feladat: Az Önkormányzat által készített általános forgalmi adóbevallások vizsgálata 
 
Megállapítások:  
 
Az általános forgalmi adóbevallásokat és az alátámasztó analitikákat áttanulmányoztuk és 
megállapítottuk, hogy Budakalász Város Önkormányzat által készített általános forgalmi adó-
bevallások és azokat alátámasztó analitikák között néhány eltérés tapasztalható. 
Az általános forgalmi adóbevallás közérdekű vagy egyéb speciális jellegre tekintettel adómen-
tes értékesítéseknél néhány esetben a bevallás, illetve az analitika nem volt összhangban, 
azonban adóra nem gyakorolt hatást, mert ezen tevékenységek adómentesek. 
2016. december hónapban a fizetendő adó adóalapja, illetve adó összege tévesen került meg-
határozásra. Az adott hónapra vonatkozó fizetendő adó alapjára, illetve adóösszegére éves 
szinten vizsgált korrekciót hajtottak végre. Jogszabály szerint ez nem helyes, hanem minden 
egyes hónapra vonatkozóan meg kellett volna keresni az eltérést, s azon időszakokra vonat-
kozóan önellenőrzést kellett volna benyújtani. Továbbá a vizsgálat során megállapítottuk, hogy 
a bevallások egyes részletező, tájékoztató sorainak kitöltése elmaradt. 
 
Javasoltuk: 
 

• a bevallások és az alátámasztó analitikák felülvizsgálatát, és a szükséges önellen-
őrzések végrehajtását, 

• az elkészített bevallások egyes részletező, tájékoztató sorainak kitöltése a jövőben 
ne maradjon el, illetve pontosan kerüljön kitöltésre, ezekre nagyobb figyelmet fordít-
sanak. 

 
 
3. feladat: külső megbízások és vállalkozási szerződések vizsgálata 
 
Megállapítások:  
 
A 3/2017. Polgármesteri – Jegyzői együttes utasítás Budakalász Város Önkormányzat és a 
Budakalászi Polgármesteri Hivatal Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzései részletes szabá-
lyairól IV./2. pontja, mi szerint: „A beszerzési eljárás iratanyagát úgy kell összeállítani, és fo-
lyamatában kezelni, hogy a későbbiekben minden eljárási cselekmény igazolható és vissza-
kereshető legyen.” nem minden esetben teljesült.  
 
Javasoltuk: 
 

• A jövőben az Önkormányzatnál jobban ügyeljenek a dokumentáció hiánytalan meg-
őrzésére. A beszerzési eljárások iratanyagát úgy állítsák össze, hogy minden eljá-
rási cselekmény igazolható és visszakereshető legyen. 
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4. feladat: egészségügyi szolgáltatások támogatásának vizsgálata 
 
Megállapítások:  
 
A Budakalászi Önkormányzatnál két iskolaorvos működik, akiknek a NEP-től érkező támoga-
tás 100 %-át átutalja az Önkormányzat számla ellenében. A négy védőnőt az Önkormányzat 
maga alkalmazza. Bérüket és egyéb dologi kiadásaikat a NEP-től kapott támogatásból finan-
szírozzák. A betöltetlen védőnői állásra folyamatosan keresnek megfelelő munkaerőt, addig 
pedig a meglévő négy védőnő között osztották el a körzetet. 
A belső ellenőrzés az egészségügyi szolgáltatások támogatásával kapcsolatosan mindent 
rendben talált az Önkormányzatnál. 
 
Javaslat tételre nem volt szükség. 
 
 
5. feladat: a pénzkezelés rendjének vizsgálata 
 
2017. januárjától új szabályozás biztosítja a pénzkezelés megfelelő szabályozását. A szabály-
zat megfelel a vonatkozó jogszabályoknak.  
A számlapénz forgalom lebonyolításának rendje és a bankkártya használat megfelel a szabá-
lyozásnak. 
A készpénzkezelésben figyelembe vették a számviteli törvény, a bizonylati elv és a bizonylati 
fegyelem követelményeit, valamint a pénzkezelési szabályzat előírásait is. A pénzkezeléssel 
kapcsolatos jogköröket az összeférhetetlenségi szabályokat figyelembe véve alakították ki. 
 

Javasoltuk: 
 

• A pénzkezelési szabályzat 3.4.g. pontjában szereplő páncélszekrény kulcsának ke-
zeléséről szóló részt aktualizálni szükséges a szabályzat következő módosításakor, 
hiszen a páncélszekrény nem kulccsal, hanem kóddal működik. 

 
 
III. Belső ellenőrzéshez kapcsolódó egyéb feladatok 

- Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése: A költségvetési szervek belső kontrollrendsze-
réről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) szerint: “A 
belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért 
felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételé-
vel, 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, a 2018. január 1-től hatályos Belső ellenőrzési kézikönyvet a telepü-
lés jegyzőjének átadtuk. 

- Belső ellenőrzési stratégiai terv elkészítése: A költségvetési szervek belső kontrollrend-
szeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. 
előírja, hogy “A  belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, amely – össz-
hangban a szervezet hosszú távú céljaival – meghatározza a belső ellenőrzésre vonatkozó 
stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre,” A feladatot teljesítettük, a 2018. január 1-
től hatályos, aktualizált „Budakalász Város Önkormányzatának belső ellenőrzési stra-
tégiai tervet a 2018-2019. évekre” tárgyú dokumentumot a település jegyzőjének átadtuk. 

 
- 2018. évi belső ellenőrzési terv: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (1) szerint: „A belső 
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ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállítja a tárgyévet 
követő évre vonatkozó 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 felada-
tot teljesítettük, a 2018. évi belső ellenőrzési terv javaslatot a település jegyzőjének átad-
tuk. 

 
Rendelkezésre álló humán erőforrás értékelése: 
 
Budakalász Város Önkormányzatánál megbízási szerződés alapján 2015. évben külső vállal-
kozó 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 megfe-
leltek az Áht 70. §-ában és a Bkr. 24. §-ában előírt követelményeknek, a Nemzetgazdasági 
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 5 db ellenőrzési feladatot teljesítettünk, 70 szakértői nap (az összes 
tervezett belső ellenőrzési ráfordítás 94%-a) ráfordítással E szerint az ellenőrzési tervben elő-
írt valamennyi feladatot teljesítettük, soron kívüli feladat 1 db volt, terven felüli feladat nem volt. 
Ellenőrzéshez kapcsolódó kiegészítő feladatokra (kézikönyv, stratégia, éves terv) ezen felül 
összesen 8 szakértői nap (az összes tervezett belső ellenőrzési ráfordítás 6%-a) került fel-
használásra. 
 
 
IV. Javaslat intézkedési terv készítésére és megvalósítására 

A hivatkozott Bkr. 48-49. §-ai előírják a költségvetési szervek vezetői számára, hogy az ellen-
őrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője a szükséges intézkedések végrehajtásáért fe-
lelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével – intézkedési tervet készítsen. Kér-
jük szíves intézkedésüket a 2017. évi ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési terv elkészíté-
sére, majd az annak időarányos teljesítéséről készült jelentésnek a belső ellenőrzési veze-
tőnek történő átadására. 
 
A Bkr. 48. § c. pontja szerint szükséges bemutatni a belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, 
javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztala-
tait. Továbbá itt kell beszámolni az esetleges lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedé-
sekről, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontroll rendszerének műkö-
dése szempontjából.  
 
A beszámoló szempontjából kiemelt jelentőségű a belső kontroll rendszer megfelelő működ-
tetése az önkormányzatoknál. Az Mötv. 119. § (3) pontja szerint a jegyző köteles – a jogsza-
bályok alapján meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi 
önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredmé-
nyes felhasználását. Az Áht. 69. § 2. pontja kimondja, hogy a belső kontrollrendszer létreho-
zásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államház-
tartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével. 
 
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, 
gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. Ellenőrzéseink során az a tapasztala-
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tunk alakult ki, hogy Budakalász Város Önkormányzatánál a belső kontrollrendszer a szerve-
zet minden szintjén érvényesül, Belső kontroll kézikönyvük alkalmas a megfelelő kontroll-kör-
nyezet kialakítására és működtetésére. 
 
A jelentés lezárásának időpontja: 2017. december 15. 
 
Melléklet: 1 darab (NGM statisztika: ellenőri létszám és feladatok) 
 
Budakalász, 2018. január 17. 
 
                                                       Készítette:   
 

 
 
                                                                                           Hegedűs Miklós 
                                                                                      belső ellenőrzési vezető 








