ELŐTERJESZTÉS
Hegymagas község Polgármesterének 2021. április 26-i döntése
Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2020
Előterjesztő: Lutár Mária jegyző
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4)
bekezdése szerint „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.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése szerint „A jegyző 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, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé
terjeszti jóváhagyásra.”
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit a Bkr. 48. §-a fogalmazza
meg.
E kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolunk be a 2020. évben végzett ellenőrzési
tevékenységről.
Tisztelt Képviselő-testület!
A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása
A belső ellenőrzési feladatok ellátására a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó
önkormányzatok megbízási szerződést kötöttek a belső ellenőrzési feladatok ellátását végző
Kövessiné Müller Katalin belső ellenőrrel, a szerződés aláírására a székhely település
polgármesterét hatalmazták fel. A feladatellátás pénzügyi fedezetét az önkormányzatok a közös
önkormányzati hivatal költségvetésében biztosítják.
A 2020. évi belső ellenőrzési tervet 71/2019. (XII.2.) Kt. határozattal fogadta el a Képviselőtestület. A terv 4 ellenőrzési napot tartalmazott.
A tervben foglaltaknak megfelelően a belső ellenőr a Magyar Államkincstár ellenőrzési
jelentésében tett javaslatok végrehajtásának ellenőrzését végezte el.
A tervezett ellenőrzést Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr elvégezte, és elkészítette az
ellenőrzési jelentést. Az összegző jelentés főbb megállapításai az alábbiak:
Az ellenőrzés megállapításai
„Hegymagas Község Önkormányzata beszerzései szúrópróba szerűen kerültek ellenőrzésre. A
költségvetési szervek feladatellátása során, a költségvetésük végrehajtásának folyamatában
kiemelt jelentősége van a kötelezettségvállalásnak. A kötelezettségvállalás rendjére, és a
kapcsolódó gazdálkodási jogkörökre (pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés,
utalványozás) vonatkozó szabályokat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény
(továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII:31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) határozza meg.
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Az ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Hegymagas Község Önkormányzatánál minden
esetben figyelembe vették a vonatkozó törvényi előírásokat. Beszerzéseire irányuló szerződésen
minden esetben szerepel pénzügyi ellenjegyzés, ezzel teljesült az Áht. 37. § (1) bekezdés
előírása, mely szerint kötelezettséget vállalni a Kormány rendeletében foglalt kivételekkel csak
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
A kiadások elszámolására utalványozás alapján került sor. A kiadási előirányzat terhére
történő utalványozásra a teljesítésigazolás és az érvényesítést követően került sor.”
A belső ellenőr intézkedési javaslatot nem fogalmazott meg.
Az ellenőrzés által tett javaslatok hasznosítása
A belső ellenőr intézkedési javaslatot nem fogalmazott meg.
Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett
jelentések
A 2020 költségvetési évben büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindítását a belső ellenőr nem kezdeményezte.
Az ellenőrzések személyi feltételeinek megléte
A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrt nem foglalkoztat, az önkormányzat a
belső ellenőrzési feladatokat külső szakértővel, megbízási szerződéssel látja el.
Az ellenőrzések tárgyi feltételeinek megléte
A belső ellenőr feladatellátásához a tárgyi feltételek 2020 évben biztosítottak voltak. A belső
ellenőrzésekről a Bkr. 50. § (2) bekezdése szerinti tartalommal nyilvántartás készült. Az eredeti
ellenőrzési dokumentumok őrzése a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal irattárában
történik.
Az ellenőrzéseket segítő egyéb tényezők
Az ellenőrzési tevékenységet segíti az illetékes pénzügyi ügyintézőtől kapott információ az
ellenőrizendő szervezet tevékenységével kapcsolatban.
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy megállapításaival segítse a vezetőket a
döntéshozatalban, tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, nyújtson segítséget az
önkormányzat jogszerű működéséhez.
Az Önkormányzat az elmúlt időszakban a jogszabályi előírásnak megfelelően az ellenőrzés
személyi és tárgyi feltételeit biztosította.
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2019. (XII.2.) Kt. határozatával
jóváhagyott 2020 évi belsőellenőrzési tervben megfogalmazott belső ellenőrzési feladatok
megvalósultak.
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A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága által 2020. szeptember 28. és
október 30. között lefolytatott dokumentum alapú felülvizsgálata
Az Igazgatóság az Önkormányzat központi költségvetéséből származó támogatásai 2019. évi
elszámolásának hatósági ellenőrzését kizárólag dokumentum alapú felülvizsgálat keretében
végezte el. Az ellenőrzés tárgya az önkormányzatok központi költségvetésből származó
támogatásai 2019. évi elszámolása szabályszerűségének, a támogatások felhasználása
jogszerűségének hatósági ellenőrzése volt.
A felülvizsgálat megállapításai
„Az Igazgatóság az Önkormányzat 2019. évi elszámolása Áht. 59. §-a szerinti hatósági
ellenőrzését elvégezte, melynek során az abban foglalt adatokhoz képest eltérést nem állapított
meg. Tekintettel arra, hogy az Igazgatóság Áht. 59. §-a szerinti hatósági ellenőrzése eltérés
megállapítása nélkül lezárult, és az ellenőrzés az Önkormányzat 2019. évi elszámolása
valamennyi jogcímét érintette, ezért az Igazgatóság az Önkormányzat 2019. évi elszámolását
javítás nélkül elfogadja és a felülvizsgálatot lezárja azzal a kiegészítéssel, miszerint a jelen
elfogadás – a helyszíni ellenőrzéssel nem érintett jogcímek esetében – az Önkormányzatot nem
mentesíti attól a felelősségtől, ami abból következik, hogy adatszolgáltatása és az azok alapjául
szolgáló különböző önkormányzati és intézményi nyilvántartások egyezősége nem áll fenn. Ilyen
esetekre vonatkozóan az Önkormányzat felelőssége továbbra is fennáll és azt későbbi ellenőrzés
feltárhatja.”
Állami Számvevőszék ellenőrzése
Az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” címmel végzett
ellenőrzést 2020 évben.
Az ellenőrzés célja
Az ellenőrzés célja annak értékelése, hogy a helyi önkormányzatoknál és annak gazdálkodási
feladatait ellátó önkormányzati hivataloknál megteremtették-e az integritás biztosításához
szükséges feltételeket, kialakították-e az integritási kontrollokhoz kapcsolódó, valamint a
korrupció elleni védelmet szolgáló szabályozásokat.
A monitoring típusú ellenőrzés célja hatékonyan támogatni az ellenőrzött szervezeteket, ezáltal
növelve az ÁSZ tanácsadó szerepét, elősegítve a „jól irányított állam” működését.
Az ellenőrzés a helyi önkormányzatok és azok gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati
hivatalok szabályozási környezetére, a főbb integritási kontrollok kiépítettségére terjedt ki.
Az ellenőrzés értékeléséről szólójelentés szerint az önkormányzat és az önkormányzat hivatala
az integritás szempontjából a legeredményesebb, alacsony kockázatú önkormányzatok közé
tartozik.
Az önkormányzatra és a polgármesterre vonatkozó megállapítást nem tartalmaz.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8.
napjától a Képviselő-testület feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve az
előterjesztésben foglaltakat javaslataikkal kiegészíteni, továbbá véleményüket megküldeni
szíveskedjenek.
Határozati javaslat
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2021. (IV. …) Kt határozata
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a
veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetben Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye
kikérésével a következő döntést hozom:
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Polgármester a
2020. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentést megismerte és elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester
Szigliget, 2021. április 23.
Lutár Mária
jegyző
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