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Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. április 29-i ülése 5. számú
napirendi pontja
Éves ellenőrzési jelentés a Tolna Megyei Önkormányzat belső ellenőrzési
tevékenységének tapasztalatairól
Előadó: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés Elnöke
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta valamennyi bizottság.

Tisztelt Közgyűlés!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §
(3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles – a jogszabályok alapján meghatározott –
belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat
rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását, valamint a jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren
belül- a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által
közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembevételével. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről rendelkező
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet tartalmazza a belső kontrollrendszer
megszervezésének és működtetésének részletes szabályait. E Korm. rendelet 56. §
(8)-(9) bekezdése alapján az éves ellenőrzési jelentést a társulás munkaszervezeti
feladatát ellátó, vagy közös feladatellátás estén a feladatellátást végző, intézményi
társulás estén az intézmény székhelye szerinti önkormányzat által kijelölt
költségvetési szerv vezetője az egyes önkormányzatok zárszámadásának
határidejére a jegyző részére megküldi, hogy azt a polgármester (a közgyűlés
elnöke) a zárszámadással egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszthesse.
A 2013. január 1. és 2013. március 31. közötti időszakban a Tolna Megyei
Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzéséről az egykor hatályos
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (7) bekezdésére
tekintettel Tolna Város Önkormányzatával kötött önkormányzati társulás keretében
gondoskodtunk. A belső ellenőrzési feladatok 2013. április 1-től történő ellátására az
Alisca Comp Kft. szolgáltatóval kötöttünk megbízási szerződést, amely értelmében a
belső ellenőrzési feladatokat dr. Kádár Andrásné végzi.
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató
figyelembevételével készült 2013. évre vonatkozó ellenőrzési jelentést 2014. április
8-án megkaptuk, az ellenőrzési jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékletben foglalt, 2013. évre vonatkozó
ellenőrzési jelentést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék!
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Határozati javaslat:
A Tolna Megyei Közgyűlés …. /2014. (IV.
29.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Önkormányzat
2013.
évi
belső
ellenőrzésére vonatkozó éves jelentésről
A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a
határozat mellékletét képező, a Tolna
Megyei Önkormányzat 2013. évi belső
ellenőrzésére vonatkozó éves jelentést
megtárgyalta és a jelentésben foglaltakat
elfogadja.

Szekszárd, 2014. április 22.

Dr. Puskás Imre
Közgyűlés Elnöke
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Melléklet a …. /2014. (IV. 29.) közgyűlési határozathoz

2013. évi
Összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Tolna Megyei Önkormányzati
tapasztalatokról.

Hivatalnál

lefolytatott

belső

ellenőrzési

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés
értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés
összeállításáért, amely a Bkr. 48. §- ban foglaltak figyelembe vételével készült.
I.
A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
(Bkr. 48. § a.) pont.)
I/1 Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr.
48. § aa.) pont).
I/1/a.)A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések
összesítése.
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalban a 2013. évi Belső ellenőrzési terv szerint
az alábbi ellenőrzést kellett elvégezni, mely a terv szerint teljesült:
A közgyűlés által juttatott támogatások folyósításának szabályszerűsége, a
támogatás célszerinti felhasználása, valamint a támogatások nyilvántartása.
I/1/b.) Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság
gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.
Az belső ellenőrzés alá vont területnél nem került sor a címben szereplő
megállapításokra, tehát egyetlen egy ilyen jelentés nincs a beszámolási időszakban.
I/2 A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők
bemutatása(Bkr. 48. § ab.) pont).
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CVXXXIX Törvény 119. § (4)
bekezdése értelmében,
” A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül – a belső
ellenőrzés működtetéséről, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
módszertani útmutatók, és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni
kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.”
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A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) (7) bekezdése
értelmében,
„Az önkormányzati költségvetési szerveknél a belső ellenőrzést elláthatja,
a) az irányító szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban alkalmazott, vagy
polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr.”
A hivatal a fenti jogszabályi előírásra figyelemmel polgári jogi szerződés keretében
határozott idejű Megbízási szerződést kötött a belső ellenőrrel a feladatok
elvégzésére.
A Bkr. 24. § (1) bekezdése értelmében,
„ Költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet az Áht. 70. § (4)
bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkező személy végezhet.
(2) A belső ellenőrzési tevékenység ellátásához szükséges engedély szakmai
feltételeinek az felel meg, aki legalább két éves ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi,
számviteli, vagy az adott költségvetési szerv tevékenységi körébe tartozó területen
szerzett szakmai gyakorlattal, és
a) a következő szakirányú szakképzettségek valamelyikével rendelkezik:
ab) olyan főiskolai, vagy egyetemi végzettség, amely a könyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet szerinti
nyilvántartásba vételt lehetővé teszi.”
A hivatal által megbízott személy az Áht. 70. § (4) bekezdésében meghatározott
engedéllyel rendelkezett, az előírásoknak maradéktalanul megfelelt.
Feladatait a jogszabály erejénél fogva Belső ellenőrzési vezetőként látta el.
A megbízási szerződés szerint 2013. évben a belső ellenőr 25 revizori napot volt
köteles teljesíteni, amely magába foglalta a felkészülésre, helyszíni ellenőrzésre,
jelentésírásra, beszámolásra, továbbképzésre fordított időt.
A fenti számú revizori napot teljesítette és a terv szerinti feladatokat elvégezte.
A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi
előírásoknak
A személyi és tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak voltak.
Az ellenőrzési megállapítások az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett
dolgozóival érdemi megbeszélés tárgyát képezték.
Az ellenőrzött szervezetek dolgozói, illetve az ellenőrzésben érintettek
együttműködőek voltak.
Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a vizsgálat folyamán történő konzultálás,
amikor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés tapasztalatait.
I/2/a.)A belső ellenőrzési egység(ek) humánerőforrás ellátottsága.
A Bkr. 31. § (1) bekezdés értelmében,
„ A belső ellenőrzési vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel –
összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.”
(2) Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a
kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés
rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia.
A kapacitás szükségességét a 2013. évben érvényes Megbízási szerződésben
foglaltak meghatározták.
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Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás
rendelkezésre állt, mert a terv a rendelkezésre álló anyagi erőforrás figyelembe
vételével készült.
A belső ellenőr kötelező továbbképzése a beszámolási időszakban megtörtént,
képzettsége, gyakorlati tapasztalata teljes mértékben megfelelő volt.
Mindemellett a jogszabályváltozások miatt mindenkor aktuális továbbképzésen is
részt vett a belső ellenőr.
A belső ellenőr rendelkezik az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előirt engedéllyel.
I/2/b.) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és
funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. § alapján).
A belső ellenőr a tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének –jegyzőközvetlenül alárendelve végezte, jelentését közvetlenül a jegyzőnek küldte meg.
A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos
feladatok ellátásában.
I/2/c.) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. § alapján)
2013. évben az ellenőrzött területeken összeférhetetlenségi eset nem fordult elő.
I/2/d.) A belső
bemutatása.

ellenőri

jogokkal

kapcsolatos

esetleges

korlátozások

A Bkr. 25. § a szerint,
„ A belső ellenőr jogosult:
a) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység helyiségeibe belépni, figyelemmel az
ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység biztonsági előírásaira, munkarendjére;
b) az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél az ellenőrzés tárgyához
kapcsolódó, minősített adatot, üzleti és gazdasági titkot tartalmazó iratokba, a
közszolgálati alapnyilvántartásba és más dokumentumokba, valamint elektronikus
adathordozón tárolt adatokba betekinteni a külön jogszabályokban meghatározott
adatvédelmi és minősített adatok védelmére vonatkozó előírások betartásával,
azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni, indokolt esetben az
eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett jegyzőkönyvben rögzítetten
átvenni, illetve visszaadni;
c) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjétől és bármely
alkalmazottjától írásban vagy szóban információt kérni;
d) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység működésével és gazdálkodásával
összefüggő kérdésekben információt kérni más szervektől a belső ellenőrzési vezető
jóváhagyásával;
e) a vizsgálatba szakértő bevonását kezdeményezni.”
Az ellenőrzött időszakban, azaz 2013. évben a fentiekben megfogalmazott
jogosultságokkal kapcsolatos problémák, korlátozások nem merültek fel.
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I/2/e.) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.
A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való
hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem
akadályozta.
Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső
ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.
A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak (on-line
jogtár elérés, internet hozzáférés, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök).
I/2/f.) Az ellenőrzések nyilvántartása.
Az elvégzett belső ellenőrzésekről, az iratkezelési szabályoknak megfelelő, iktatott
bizonylatok irattári nyilvántartásával tesznek eleget a nyilvántartási kötelezettségnek.
Elkészült a Bkr. 22. és 50.§ szerinti nyilvántartás is.
I/3 A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac.)pont).
A beszámolási időszakban sem írásbeli felkérés, sem szóbeli felkérés alapján
elvégzett tanácsadói tevékenység nem volt.
Kvázi tanácsadási tevékenység, a pénzügyi osztály dolgozóival, esetszerűen
folytatott megbeszélésen történt, írásba foglalás nélkül.
II.
A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok
alapján (Bkr. 48. § b.) pont).
II/1 A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának,
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett
fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba.) pont).
Az éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítéséhez
kiadott Útmutató szerint, ebben a fejezetben, a Belső ellenőrzési Kézikönyv
alapján, „ kiemelt ” kategóriába tartozó megállapításokat, a következtetések
nyomán megfogalmazott javaslatokat, valamint az egyéb, a kontrollrendszert érintő
jelentős javaslatokat kell bemutatni.
A Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: BEK) szerint:
„ Kiemelt jelentőségűnek minősül a megállapítás, ha olyan tényre mutat rá, amely
megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység
alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, vagy olyan
helyzetet tár fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.
Ide tartozhat az eljárásrend nyilvánvaló megszegése, a jogszabályi, illetve
kormányzati rendelkezések be nem tartása, az olyan általánosan bevett gyakorlat
szándékos figyelmen kívül hagyása, amellyel a szervezet, jelentős
költségmegtakarítást érhetne el, vagy hatékonyabban működhetne. A kiemelt
jelentőségű megállapítások azonnali intézkedést igényelnek a vezetés részéről.
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A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében „A belső ellenőr köteles az ellenőrzési
jelentésben objektíven szerepeltetni minden olyan lényeges tényt, pozitív és
negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja a vizsgált
tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.”

A kiemelt megállapításokat az alábbiakban mutatom be.
A „Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott támogatások ellenőrzése ” című
vizsgálat célja annak a megállapítása volt, hogy megfelelően szabályozott volt-e a
közgyűlés által juttatott támogatások folyósítása, a támogatások cél szerinti
felhasználása, a támogatások nyilvántartása.
Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy minden egyes kérelmezővel
megtörtént a Szerződés megkötése. A kérelmezők a Szerződésben rögzített
kötelezettségeiknek nem minden esetben tettek eleget. Kötelezően előírt szakmai
elszámolás nem valósult meg minden esetben. Pozitívumként kell kiemelni, hogy a
kérelemhez, pályázathoz kapcsolódó minden egyes dokumentum, iktatásra került.
Szintén pozitívumként kell kiemelni, hogy minden egyes utalványrendeletet az arra
jogosult személy írt alá. Az Áht. 15/A. § (1) bekezdésének előírása alapján az
Önkormányzat közzétételi kötelezettségét maradéktalanul teljesítette, mivel az
önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű támogatások esetében a
kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, a támogatási program
megvalósítási helyére vonatkozó adatokat a honlapján teljes körűen közzé tette.
Összefoglalva a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésben foglaltakat
megállapítható, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal fontosnak tartja a belső
ellenőrzést, ezért meg is tett mindent a szabályszerű végrehajtásért.

II/2 A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb.) pont)
1.A kontrollkörnyezet értékelése.
1.1Célok és szervezeti felépítés.
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal céljait jogszabályi keretek között határozták
meg, amelyekhez igazodik a szervezeti felépítés.
1.2 Belső szabályzatok.
Valamennyi kötelező és ajánlott belső szabályzattal rendelkeznek, amelyeket
rendszeresen aktualizálnak.
1.3 Feladat és felelősségi körök.
Az SZMSZ, a gazdálkodási ügyrend,
szabályozzák.

a

munkaköri

leírások

megfelelően

1.4 A folyamatok meghatározása és dokumentálása.
A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal
részletesen meghatározzák és dokumentálják.
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1.5 Humán-erőforrás.
Jogszabályi keretek között meghatározott
átszervezésével igen szűkre szabott lett.

erőforrás,

mely

a

közigazgatás

1.6 Etikai értékek és integritás.
A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben maradéktalanul érvényesülnek
az etikai értékek.
2. Kockázatkezelés.
2.1A kockázatok meghatározása és felmérése.
A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel
határozzák meg, illetve mérik fel.
A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a
hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban még hézagosan működik.
Ahhoz, hogy a belső kontrollrendszer működtetése megfelelő legyen, a szabályozás
meglétén
túl
a
kockázatkezelési
rendszer
gyakorlati
működtetésének
továbbfejlesztése szükséges.
2.2 A kockázatok elemzése.
Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.
2.3 A kockázatok kezelése.
A kockázati veszélyhelyzetek minimalizálásával, a dolgozói felelősség pontos
meghatározásával kezeljük.
2.4 A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata.
Évenként megtörténik a belső szabályzatok, és folyamatok felülvizsgálatával.
2.5 Csalás, korrupció.
A szabályozott folyamatok tökéletesen kizárják.
3. Kontrolltevékenységek.
3.1 Kontrollstratégiák és módszerek.
Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés.(FEUVE).
3.2 Feladatkörök szétválasztása.
Belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban tökéletesen megtörténik.
3.3 A feladatvégzés folytonossága.
A helyettesítés rendszerének pontos működtetésével garantált.
4. Információ és kommunikáció.
4.1 Információ és kommunikáció
Vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton,
napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes. Igény és szükség szerinti
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munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti
kommunikációt elősegítik, biztosítják.
4.2 Iktatási rendszer.
Számítógépes program segítségével szabályszerűen működik.
4.3 Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése.
Ilyen eset nem volt a beszámolási időszakban.
5. Nyomon követési rendszer (Monitoring).
5.1 A szervezeti célok megvalósításának monitoringja.
A négy szem elvének maradéktalan érvényesítésével történik.
5.2 A belső kontrollok értékelése.
A belső kontrollrendszer zavartalanul, és zökkenőmentesen működik.
5.3 Belső ellenőrzés.
A jogszabályi előírások szerint működik.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c.) pont.)
A jelentések a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárultak, azokat
az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották, intézkedtek az előfordult hiányosságok
megszüntetésére.
Az intézkedések végrehajtásában késedelem nem fordult elő.
A javaslatok nyomán a szükséges intézkedéseket megtették az ellenőrzött területek
vezetői. Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok
alapján a hibákat javították, a hiányosságokat pótolták.
A vizsgálati idők rövidítése érdekében az ellenőrzés gyakran, és egyre többet
alkalmazza az azonnali javítás, helyreállítás módszerét, csökkentve ezzel az
adminisztrációs terheket.

Szekszárd, 2014. április 8.

dr. Kádár Andrásné
belső ellenőrzési vezető
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