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ELLENİRZÉSI  JELENTÉS 
 

 
 
Készült : a Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal (8454 Nyirád, Szabadság u.3) 
hivatalos irodahelyiségében Szıc Község Önkormányzata ( 8452 Szıc, Kossuth Lajos 
út 41.) képviselı testületének 52/2013.(VI.12.) számú határozatában foglalt megbízás 
alapján a 2013.évi belsı ellenırzési feladatok ellátásáról. 
A vizsgálatra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (3) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény, a költségvetési 
szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII.31.) 
Korm.rendelet, illetve az 1004/belsı/2013/09.10./ szám alatt elrendelt belsı 
ellenırzési program alapján került sor.  
 
Az ellen ırzés tárgya :  a 2010., 2011., 2012.költségvetési évek rendszerellenırzése. 
 
 Ellenırzött id ıszak :  2010., 2011., 2012.évek. 
 
Az ellen ırzött szerv : az Önkormányzat gazdasági szervezete 
                                                           
Ellenırzés helyszíne:  Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal, illetve Szıc Község 
Polgármesteri Hivatal 
 
Az ellen ırzés id ıtartama : 2013.szeptember 23-tól október 16-ig tartott, 
megszakításokkal.             
 
Az ellen ırzést végezte : Szıc Községi Önkormányzat Polgármestere által kiadott 
1004/belsı/2013.számú ellenırzési program, valamint az 1004/1/belsı/2013.számú 
megbízólevél alapján Belényesi Csaba regisztrált belsı ellenır, 6 revizori nap 
felhasználásával. 
 
Az ellen ırzött id ıszakban-hivatalban lév ı vezetı neve, beosztása :  
Lovasi Erika jegyzı 
 
Az ellen ırzés típusa : rendszer/szabályszerőségi ellenırzés 
 
Az ellen ırzés módszerei: helyszíni ellenırzés,  a Nemzetgazdasági Minisztérium 
2013.évi Módszertani útmutatója alapján tételes illetve szúrópróbaszerő - a 
mérlegdokumentációk felülvizsgálatával,- a kiemelt gazdasági események 
ellenırzésével, az ellenırzési programban megfogalmazott szempontokra adott 
válaszokkal teljesült. 
                                 
A jelentés leadásának határideje: 2013.október 16. 
 
Az ellen ırzés célja annak megállapítása volt, hogy: 
 
 Az Önkormányzat 2010., 2011. és 2012. években a gazdálkodása során 
érvényesültek-e a jogszabályokban, belsı szabályzatokban meghatározott 
követelmények; 
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  - A gazdálkodás törvényességét, szabályszerőségét biztosító kontrollok lehetıvé 
tették-e a szabálytalanságok, hiányosságok feltárását, megelızését; 
 -.A FEUVE rendszere az elıírásoknak megfelelıen kialakításra került-e és gyakorlati 
alkalmazása megvalósult-e; 
- A külsı és belsı ellenırzés elısegített-e a szabályszerő gazdálkodást, a 
hiányosságok megszüntetése érdekében megtették-e a szükséges intézkedést. 
 
Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás:   
A költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003.(XI.26.) Korm. rendelet 
helyett, 2012.I.1-tıl a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı 
ellenırzésérıl szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet, 
Szıc Község Önkormányzat Polgármestere által kiadott ellenırzési program, 
megbízólevél, 
A PM. illetve NGM. által javasolt minta „Belsı ellenırzési kézikönyv” alapján, 
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.), 
A számvitelrıl szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény (Szt.), 
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet (Ász.), 
2012.I.1-tıl a 369/2011.(XII.31.) Korm.rendelet, 
Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (Ámr.), 
2012.I.1-tıl az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet. 
 

I. 
BEVEZETÉS 

 
Szıc Község Önkormányzat gazdasági szervezetében a belsı ellenırzést végzı 
személy tevékenységét az Önkormányzat Polgármesterének irányítása és 
elrendelése mellett az Önkormányzat képviselı testületének 52/2013.(IV.12.) számú 
határozata alapján látta el. 
Az ellenırzés a költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló l93/2003.(XI. 26.) 
Korm. rendeletben, a módosító 370/2011.(XII.31.) Korm.rendeletben  meghatározottak 
szerint illetve ún. minta „Belsı ellenırzési kézikönyv”-ben  szabályozottakra tekintettel 
került végrehajtásra tekintettel arra, hogy  az Önkormányzat saját  „Belsı ellenırzési 
kézikönyv”-ét még nem készítette el. 
Az ellenırzéshez szükséges dokumentációk illetve információk tejességéért az 
Önkormányzat jegyzıje és a gazdasági szervezet pénzügyi ügyintézıje „Teljességi 
nyilatkozat”-ban felelısséget vállalt.  (Lásd: 2. számú mellékletet).  
 

II. 
FİBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
 

1. A gazdálkodás szervezettsége, szabályozottsága, a bizonylati rend és 
fegyelem szabályszer ősége az ellen ırzött id ıszakban. 
 
1.1.  A gazdálkodással összefüggı belsı szabályzatokat nem az aktuális jogszabályi 
elıírások figyelembevételével készítették el. 
Az Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletét képezı  Gazdasági 
Ügyrendre felépülı belsı gazdálkodást tartalmazó szabályzatok helyesen 
tartalmazzák a gazdálkodással összefüggı egyes tevékenységek végrehajtásainak 
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korábbi elıírásait, de mivel 2007.év óta nem kerültek aktualizálásra, kiegészítésre, 
nem irányadók. 
Pl. A „ Selejtezési és hasznosítási szabályzat”2001.január 1-vel lett kiadva. 
A gazdálkodás átláthatóságát, szabályszer őségét, a jogszabályi el ıírások 
figyelembevételét, a   központilag el ıírt beszámolók összeállításaira kiadott 
„Módszertani útmutatók” kényszerítették ki. 
A következı szabályzatok elkészítését „Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal”-lal 
történı együttmőködéssel tartom szükségesnek; 
A gazdálkodási szabályzat, 
− számlarend, 
− számviteli politika, 
− eszközök és források értékelési szabályzata, 
− leltárkészítési és leltározási szabályzat, 
− bizonylati rend és bizonylati album, 
− pénzgazdálkodási és kezelési szabályzat, 
− felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata, 
− önköltség számítási szabályzat, 
− közbeszerzési szabályzat, 
− élelmezési szabályzat,(Nyirád miatt) 
− térítési díj szabályzat, 
− gépjármő üzemeltetési szabályzat, 
− kiküldetési szabályzat, 
− helyiségek, berendezések hasznosításának szabályzata, 
− reprezentációs szabályzat, 
− telefonhasználati szabályzat. 
 
1.2.   A gazdálkodási jogköröket, az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultságot a 
jogszabályi követelményeknek és a helyi sajátosságoknak megfelelıen, a célszerőség 
szempontjaira is figyelemmel határozták meg. Idıbeni elhatárolásra vonatkozó 
dokumentációk nem álltak a belsı ellenırzés rendelkezésére. Ennek jelentıségét 
abban látom, hogy az ellenırzött 3 évben az önkormányzat vezetésében, a szervezet 
állományában többször személyi változásokra került sor. (Polgármester, jegyzık, 
pénzügyi ügyintézık, pénztárosok, gépkocsivezetık, falugondnok). A személyi 
változások jelentıs kockázati tényezı minden-, különösen a gazdálkodó szervezetnél. 
 
1.3.  A FEUVE rendszer írásban történı rögzítése még nem történt meg, gyakorlati 
alkalmazásának kialakítása jelenleg van folyamatban. Felhívom a figyelmet a 
jogszabályok által elıírt, a belsı szabályzatokba meghatározott feladat és hatáskörök 
összhangjának  biztosítására. 
 
1.4. A munkafolyamatba épített ellenırzési kötelezettséget, a gazdálkodási jogkörök 
meghatározását a dolgozók munkaköri leírása az adott feladat elvégzését rögzítı 
szabályzatokkal összhangban és megismertetésével kell biztosítani. 
 
1.5.  A kiadások és bevételek elszámolása és nyilvántartása nem minden esetben 
felel meg  a gazdálkodással kapcsolatos központi- és helyi elıírásoknak. 
a./ Pl..2010.április 02-án az FA 0077319 számú pénztárbizonylaton az ISV-554 
rendszámú gépkocsi fogyasztásának elszámolása szerint 8 810 Ft megtakarítás került 
kifizetésre a gépjármővet vezetı falugondnoknak. A kilométer óra állás szerint 
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nevezett (2007.március hónap szerepel tévesen az alapbizonylaton) 2010.március 
hóban 1550 km-t tett meg a gépkocsival. Az elszámolásban tévesen 1,3 útkülönbözeti 
(földút, város ?) korrekciós szorzót tüntettek fel, de csak 0,03-os szorzót alkalmaztak. 
Mint a számításból kiderült, ezt az így  kiszámolt 20,15 km-t hozzáadták a 8 l/100km 
mőszaki norma  alapján kiszámított felhasználható 124 liter és a  Mol számlák alapján 
feltüntetett 114,58 liter gázolaj különbözetéhez a 9,42 literhez, (20,15 km + 9,42 l ) 
amibıl jött ki  a „29,57 liter” megtakarítás. A téves számítás miatt (127,72 l – 114,58 l 
= 13,14 l * 298.-Frt/l=3 915,72 Ft ~ 3 916 Ft a megtakarítás való összege, 
megtakarításra kifizetve 8 810 Ft, különbözet 4 894 Ft) 4894 Ft többletkifizetésbıl 
eredı kára keletkezett az Önkormányzatnak. Megtéríttetésérıl a gazdaságosság 
mérlegelésével van lehetıség intézkedni. 
Át kell tekinteni a „Gépjármő-üzemeltetési szabályzat”-ot, a jelenlegi elszámolás 
módszerét. Szükség esetén a szabályozás korrigálását azonnal el kell végezni. 
 
b./ A bérleti díjak költségvetési számlára csekken történı befizetései mellé nem 
minden esetben csatolják a kiállított számla másolatokat. Hiányzik a bevételi analitika, 
amely alapját képezné a kibocsátott számlák alapján befolyt, és be nem folyt bérleti 
bevételeknek. 
 
c./ 2013.október 01-én Szıc Község Önkormányzat hivatalos irodahelyiségében 
házipénztár rovancsolására került sor. A rovancsolással kapcsolatos „jegyzıkönyv” a 
jelentés 1.számú mellékleteként csatolásra került. Megállapítható volt, hogy 7 785 Ft 
pénztárhiányt 2013.március 08-a óta nem rendezték. Nem tartják be a kerekítési 
szabályokat (2008.évi III.törvény) ami miatt az eltérés 3.-Ft, kerekítésbıl származó 
többlet, ami  a hiány könyvszerinti  forint összegét helytelenül 7 782 Ft-ra módosítja. A 
pénztárhiánnyal kapcsolatos intézkedések megtétele az önkormányzati vagyon 
megırzése érdekében nem tőr halasztást. 
 
1.6  A gazdasági mőveletekrıl, eseményekrıl szóló számviteli bizonylatok adatait a 
könyvviteli nyilvántartásokban (fıkönyvi-és analitikus könyvelésben) az elıírásoknak 
megfelelıen rögzítették. 
 
1.7.  A számviteli feladatok végrehajtásánál lényegében betartották a központi és a 
belsı szabályozásban foglalt elıírásokat, különös tekintettel a fıkönyvi könyvelés és 
az analitikus nyilvántartások közötti egyeztetés, folyamatba épített ellenırzés 
feladataira. 
 

1.8.  Szıc Községi Önkormányzat 2010.,2011.,2012. évi beszám olók 
mérlegtételeinek év végi értékelése és elszámolása,  valódiságának 
megállapítása, a kapcsolódó leltárak dokumentáltság ának felülvizsgálatára 
vonatkozó ellen ırzési megállapítások a következ ık: 

 a./ A 2010.december 31-ei mérlegben szerepl ı Befektetett eszközök  160 millió 
762 ezer forint  nettó értékei,valamint a forgóeszközök 7 millió 649 ezer forint összege 
a 2010.december 31-i idıpontban lezárt fıkönyvi kivonat (TATGAZD Fıkönyv-
pénzforgalmi gépi könyvelési program) vonatkozó számláinak egyezı értékeit 
tartalmazta.  

A számítógépes program által készült analitikus egyedi nyilvántartások és azok 
összesítései egyezıek, de mivel  leltárt nem készítettek, megsértették a 
mérlegvalódiság elvét. 
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Az önkormányzat 168 millió 411 ezer forint vagyonán ak leltározással történ ı  
számbavételét, annak feldolgozását elmulasztották. 

Elmaradt a mérleg forrásainak leltárral történ ı számbavétele, bizonytalanná téve 
az Önkormányzat tiszta vagyonának számbavételi lehe tıségét. 

b./ A 2011.december 31-ei mérlegben szerepl ı Befektetett eszközök  157 millió 
803 ezer forint  nettó értékei,valamint a forgóeszközök 7 millió 943 ezer forint összege 
a 2011.december 31-i idıpontban lezárt fıkönyvi kivonat (TATGAZD Fıkönyv-
pénzforgalmi gépi könyvelési program) vonatkozó számláinak egyezı értékeit 
tartalmazta. A számítógépes program által készült analitikus egyedi nyilvántartások és 
azok összesítései egyezıek, de mivel  leltárt nem készítettek megsértették a 
mérlegvalódiság elvét. 

Az önkormányzat 165 millió 746 ezer forint vagyonán ak leltározással történ ı  
számbavételét,annak feldolgozását elmulasztották. 

Elmaradt a mérleg forrásainak leltárral történ ı számbavétele, bizonytalanná téve 
az Önkormányzat tiszta vagyonának számbavételi lehe tıségét. 

c./ A 2012.december 31-ei mérlegben szerepl ı Befektetett eszközök  153 millió 
660 ezer forint  nettó értékei,valamint a forgóeszközök 14 millió 422 ezer forint 
összege a 2012.december 31-i idıpontban lezárt fıkönyvi kivonat (TATGAZD 
Fıkönyv-pénzforgalmi gépi könyvelési program) vonatkozó számláinak egyezı 
értékeit tartalmazta. A számítógépes program által készült analitikus egyedi 
nyilvántartások és azok összesítései egyezıek, de mivel  leltárt nem készítettek 
megsértették a mérlegvalódiság elvét. 

Az önkormányzat 168 millió 321 ezer forint vagyonán ak leltározással történ ı  
számbavételét,annak feldolgozását elmulasztották. 

Elmaradt a mérleg forrásainak leltárral történ ı számbavétele, bizonytalanná téve 
az Önkormányzat tiszta vagyonának számbavételi lehe tıségét. 

1.9. A költségvetési elıirányzatok központi és saját hatáskörben történı analitikus 
nyilvántartását vezették. 
 
 
2.  A korábbi bels ı és küls ı ellenırzések javaslatainak hasznosulása az 
ellenırzött id ıszakban. 
 
2.1.  Az önkormányzatnál a 2010.-2012. évek között végeztek jelentéssel lezárult 
belsı ellenırzést, amit e feladatokat ellátó Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás 
belsı ellenıre végzett. Az  ellenırzési jelentést az önkormányzat Képviselı-testülete 
megtárgyalta. Ez történt legutóbb 2012.augusztus 6-án, amikor is az Önkormányzat 
által 2009.évben lefolytatott pályázatok megvalósításának, a pályázati támogatások 
felhasználásának valamint a 2011.évben a pénztár mőködésének, 
szabályozottságának, szabályszerőségének tárgyában lefolytatott belsı ellenıri 
vizsgálat utóellenırzésekrıl szóló jelentésben foglaltakat tudomásul vette. Az 
elıterjesztés mellékletét képezı Intézkedési tervet elfogadta. 
 
2.2. A jelentések javaslatainak realizálása érdekében készült Intézkedési Tervek 
maradéktalan megvalósulásainak ellenırzése, a jelentések végleges lezárása az Új 
Atlantisz Kistérségi Társulás megszőnése miatt elmaradt. 
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III. 
ÖSSZEFOGLALÁS 

 
Szıc Község Önkormányzatának gazdálkodása során 2010.,2011.,2012. években 
néhány hibától, hiányosságtól eltekintve lényegében érvényesültek a jogszabályokban 
meghatározott követelmények. 
Hiányosságként kellett megállapítani, hogy; 
• Nyirád Községi Önkormányzattal a közös  Körjegyzıség, majd a Közös Hivatal 

mint szervezet nem aktualizálta a hatályban lévı jogszabályok elıírásainak eleget 
téve a gazdálkodást meghatározó belsı szabályzatokat. 

• A gazdálkodás törvényességét, szabályszerőségét biztosító kontrollok hiányai nem 
tették lehetıvé a szabálytalanságok, hiányosságok feltárását, megelızését. 

• A FEUVE rendszer az elıírásoknak megfelelıen nem került kialakításra. A 
gyakorlatban alkalmazása a korábban kialakult, -  átvett módszerek 
figyelembevételével érvényesült.  

• A külsı és belsı ellenırzés segítette a szabályszerő gazdálkodást, a 
hiányosságok megszüntetése érdekében történtek intézkedések. 

• Az Új Atlantisz Kistérségi Társulás által végzett belsı ellenırzések utóvizsgálatai 
megtörténtek, de a jelentések végleges lezárása kapacitás hiányában nem 
valósulhatott meg. 

 
Hibaként kellett megállapítani; 

• a „Gépjármő üzemeltetési szabályzat” felülvizsgálatának elmaradásából eredı 
4 894 Ft megtérítési többlet kifizetését,  

• a „Pénzgazdálkodási és kezelési szabályzat” aktualizálásának, gyakorlati 
alkalmazásának elmaradásából eredı 7 785 Ft pénztárhiányt, 

• a  „Leltárkészítési és leltározási szabályzat” aktualizálásának, jogszabály által 
elıírt éves gazdálkodási mérlegek mérlegvalódiságának biztosítása érdekében az 
önkormányzati vagyon meglétét biztosító leltározások elmaradását. 

 
IV. 

JAVASLATOK 

 

A bels ı ellenırzés a hibák, hiányosságok megszüntetése, jöv ıbeni 
elıfordulások megel ızése érdekében Sz ıc Község Önkormányzat Jegyz ıjének, 
mint a Közös Hivatal vezet ıjének  javasolja, hogy gondoskodjon; 
 
1.  Nyirád Községi Önkormányzattal létrehozott Közös Hivatal minden belsı 
gazdálkodását 

meghatározó sajátosságokat is tartalmazó szabályzatát készítsék el, aktualizálják, 
kiemelten a : 

a./”Gépjármő üzemeltetési szabályzat”-ot a Peugeot 9 ISV-554 gépkocsira 
vonatkozóan    
b./”Pénzgazdálkodási-és kezelési szabályzat”-ot 
c./” Leltárkészítési és leltározási szabályzat”-ot. 
2.  A 2013.március 08-ai 7 785 Ft pénztárhiánnyal kapcsolatos további 
intézkedésekrıl. 
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3.  A megállapításokban szereplı 2010.április 02.-ai 4 894 Ft üzemanyag 
megtakarításból eredı többletkifizetés megtéríttetésének lehetıségérıl a 
gazdaságosság mérlegelésével intézkedjenek. 
4.  A 2013.december 31-ei mérlegvalódiság biztosítása érdekében tételesen 
mérlegsoronként 
készítsenek leltárt, a „0” értékő, de használatban lévı, személyi használatra kiadott 
eszközök 
számba vételével az önkormányzati vagyon megırzését szolgálóan. 
5.  A belsı ellenırzési rendszer megváltozása miatt készítsék el, készítsék elı a 
Közös Önkormányzati Hivatal együttmőködve: 
a./ ”Belsı Ellenırzési kézikönyv”-et (közös utasításként adják ki), 
b./ A belsı ellenırzés 2014.évi munkatervét(  2013.évi  kötelezı beszámolók, leltárak,      
utóellenırzések stb.) 
c./ A belsı ellenırzés személyi és tárgyi feltételeit,kapcsolódó kötelezı elıírásokkal 
    (regisztráció, felkészültség stb.) 
6. Tegye meg a szükséges intézkedéseket az itt fel nem sorolt, de az ellenırzés során 
felmerült 
    minden hiányosság, hiba kiküszöbölése érdekében.     
 
 
 
Nyirád, 2013.október 16.                                   
 
 
                                                                                           Belényesi C saba 
                                                                                            Mb.belsı ellenır 
                                                                                          Reg.szám: 5113024 
 
                          
 
 
Mellékletek: 1. számú  Jegyzıkönyv a 2013.október 01-ei pénztárrovancsról 
                      2. számú:  Teljességi nyilatkozat, Program, Megbízólevél. 
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                                     TELJESSÉGI NYILATKOZAT                    2.számú melléklet 

 
 
 
 

Alulírott Stampfné Varga Erika pénzügyi ügyintézı felelısségem tudatában kijelentem, 
hogy az 1004/belsı/2013.számú belsı ellenırzéshez átadott dokumentumok, legjobb 
tudásom szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, információk, 
melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez. 
Kijelentem továbbá, hogy ezek a dokumentumok, adatok és információk megbízható, 
teljes körő információt tartalmaznak. 
 
 
 
Szıc. 2013.október 10.         
 
                                                                                      Stampfné Varga Erika 
                                                                                         Pénzügyi ügyintézı 
 
 
 
 
 
 

MEGISMERÉSI  ZÁRADÉK 
 

 
A költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 
370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 42.§ (1) bekezdése értelmében nyilatkozunk, 
hogy a 1405/2/belsı/2013. számú jelentés-tervezet egy példányát átvettük. 
Tudomásul vesszük, hogy a jelentésben foglalt megállapításokra az átvételtıl 
számított 8 napon belül észrevételt tehetünk. 
A határidı elmulasztása a jelentés megállapításaival, következtetéseivel és 
javaslataival való egyetértésnek tekintendı. 
Amennyiben a jelentés tervezettel kapcsolatban észrevételt nem teszünk, az 
ellenırzési jelentés tervezetet végleges ellenırzési jelentésnek tekintjük. 
 
 
Szıc 2013.október 16. 
 
 
 
 
                                     Lovasi Erika                                 Stampfné Varga Erika 
                                         Jegyzı                                        Pénzügyi ügyintézı 
   


