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I./ 
 

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK 
  

Az ellenőrzést végző szervezet:  Belső ellenőr 

A vizsgálat célja:  

Annak megállapítása volt, hogy az Önkormányzatnál 
szabályozott volt-e a Közös Önkormányzati Hivatallal az 
együttműködés, a pénzügyi, vagyoni elszámolás során 
eleget tettek-e a megállapodásban foglaltaknak.  

Ellenőrzött szervezet:  Sióagárd Község Önkormányzata 

Az ellenőrzés típusa:  Szabályszerűségi ellenőrzés 

Vonatkozó jogi háttér:  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet  

Alkalmazott ellenőrzési eszközök és 
módszertanok:  

Folyamatok és rendszerek működésének vizsgálata, 
közvetlen megfigyelésen alapuló felmérés, interjú.  

Ellenőrzött időszak:   2019. január 1.- 2020.február 29. 

Ellenőrzés időtartama:   2020. március 23. – 2020. május 22. (megszakításokkal) 

  Időigény (ellenőri munkanapok száma):  
10 nap 

   

Belső ellenőr:  
 

 Balázsné Geier Klára                     

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő 
vezetők:                    

Gerő Attila                                   polgármester 

  Jelenleg hivatalban lévő vezető:                               

Dr. Herczig Hajnalka           jegyző 

 Balogh Györgyi  jegyző   

 

Felhasznált törvények, rendeletek:              

• 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.) 

• 2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 

• 2000. évi C. törvény a számvitelről (Sztv.) 

• 368/2011. (XII.31) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) 

• 4/2013. (I.11) Kormányrendelet az államháztartás számviteléről (Áhsz.) 

• 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet a költségvetés szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről (Bkr) 
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II./ 

 
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

  
 
A vizsgálat során a belső ellenőrzés felmérte és értékelte, hogy az Önkormányzatnál 

szabályozott volt-e a Közös Önkormányzati Hivatallal az együttműködés, a pénzügyi, vagyoni 

elszámolás során eleget tettek-e a megállapodásban foglaltaknak. 

Az ellenőrzést a nemzetközi standardokat irányadónak tekintve a program ellenőrzési 

kérdései, az ellenőrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok és 

módszertanok figyelembe vételével végeztem el.  

Az ellenőrzési kérdések megválaszolásához szükséges bizonyítékok megszerzése a következő  

ellenőrzési eljárások alkalmazásával történt: megfigyelés, kérdésfeltevés (információkérés), 

mintavételezés valamint elemző eljárás. 

Meg vagyok győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy 

megalapozott véleményt formálhassunk.  

  

Főbb megállapítások a következők: 

 

Az Önkormányzat a jól működő belső kontrollrendszer alapjaként, a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően eleget tett a belső szabályozási kötelezettségének, a szabályzatokat aktualizálták. 

Az integrált kockázatkezelési rendszer keretében előírt szabályzatokat a jegyző kiadta, 

azonban a kockázatok kezelése érdekében nem intézkedett. A kontroll tevékenységek 

kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű, mert a gazdálkodási jogkörgyakorlók, a 

kötelezettségvállalást, teljesítésigazolást végzők jogkörgyakorlásra vonatkozó 

felhatalmazással nem rendelkeztek. 

 

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentés-tervezet további 

részében található.   

Az ellenőrzési jelentés-tervezetet az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettem.  

  

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményem a vizsgált területről, illetve folyamatokról 

összességében megfelelő. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak 

alapvető gyenge pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és 

eljárásokban.  
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III. 

  

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 

 

A kontrollrendszer működése érdekében a szükséges szabályozást elvégezték, ami 

megalapozza, hogy az önkormányzat valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 

szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és 

eredményesség követelményeivel. Azonban a belső szabályozás és a gyakorlat összhangja 

nem valósult meg. 

 

Javaslatok: 

• Az integrált kockázatkezelési rendszerének kialakítása és működtetése érdekében az 

azonosított kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok 

teljesítésének folyamatos nyomon követése módját szükséges meghatározni. 

• A kontrolltevékenységek szabályszerű kialakítása és működtetése érdekében a 

kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 

érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról készített 

nyilvántartást a jogkörgyakorlásra vonatkozó felhatalmazással alá kell támasztani.  

• Az előírt adatszolgáltatási kötelezettség alátámasztásához a nyilvántartási és 

könyvviteli számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartásokat kell vezetni, az Áhsz. 

14. melléklete szerinti adattartalommal. A főkönyvi és analitikus nyilvántartások 

egyeztetését el kell végezni, amit   jegyzőkönyvben dokumentálni szükséges. 

 
 

IV. 
 

RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

1. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás, az 
együttműködés szabályozása 

 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetőjének belső szabályzatban kell 

rendeznie a működéséhez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem 

szabályozott kérdéseket. 

Az Áhsz. 50. § (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési és a pénzügyi számvitel 

alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályokat, előírásokat, módszereket a számviteli 

politikában kell rögzíteni. A számviteli politika az számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 

(továbbiakban: Sztv.)  14. § (5) bekezdése szerinti szabályzatokból és a (7) bekezdés szerint 

szabályozandó más kérdéseket rögzítő dokumentumból áll.  
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Az Önkormányzat rendelkezett az előírt szabályzatok közül valamennyi szabályzattal, azonban 

nem határozták meg: 

• a szervezetre vonatkozó etikai elvárásokat, hivatásetikai alapelveket, szabályokat, 

• pontosan a vagyonnyilatkozattételre kötelezett munkaköröket, 

• az összeférhetetlenség kérdéskörét, 

• a számviteli feladatok ellátásához igénybe vett vállalkozó közreműködésének 

feltételeit. 

 

Az Mötv. 85. §-ának (1) bekezdése alapján a Harc Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a 81/2012. (XI. 16.) önkormányzati határozatával, Kistormás Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének az 56/2012. (XI. 16.) önkormányzati határozatával, 

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 106/2012. (XI. 16.) önkormányzati 

határozatával, Medina Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 231/2012. (XI. 16.) 

önkormányzati határozatával, továbbá Sióagárd Község Önkormányzata Képviseletének a 

166/2012. (XI. 16.) önkormányzati határozatával 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan 

időtartamra közös önkormányzati hivatalt hozott létre. A megállapodás létrehozásáról az 

érintett képviselő-testületek együttes ülésen, minősített szótöbbséggel hozott határozattal 

döntöttek. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás 

tartalmazta a megállapodás létrehozásának, módosításának, megszüntetésének módját. Az 

együttműködés részletes szabályait azonban nem rögzítették, például nem határozták meg a 

megállapodás megszüntetése esetén a pénzügyi és vagyoni elszámolás folyamatát (határidők, 

felelősök).  

A Közös Hivatal feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját az Áht. 10. § (5) 

bekezdésében foglaltak alapján SZMSZ-ben határozták meg. Az SZMSZ 2013. március 14-én 

lépett hatályba. Rögzítették azt is, hogy a Közös Hivatal az önkormányzatok gazdálkodásának 

végrehajtó szerve (ellátja a tervezéssel, előirányzat-felhasználással, előirányzat-módosítással, 

üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, vagyon használatával, 

hasznosításával, munkaerő gazdálkodással, készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel, beszámolási 

kötelezettséggel, adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat).  

 

2. A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás megszüntetése 

során a megállapodás szerinti pénzügyi és vagyoni elszámolás vizsgálata 

 

A Sióagárd Község Önkormányzata 104/2019. (XI.12.) önkormányzati határozatával – a Közös 

Hivatalt létrehozó megállapodás 2.2.5. pontja szerinti felmondási jogát gyakorolva – a Közös 

Hivatalból történő kiválásról döntött.  

A Mötv. 84.§ (1) bekezdése szerinti, illetve a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi LCXXIX. 

törvény 80.§-ában meghatározott feladatokat 2020. január 1. napjától a jogutód költségvetési 

szerv, az Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. 

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalból történő kiválás időpontja: 2019. december 31. A 

kiválás módja: az Áht. 11.§ (3b) szerinti beolvadásos kiválás.  

A Közös Hivatal 2019. évi eredeti előirányzata központi költségvetési támogatásból, 

72.827.973.- Ft. volt. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal 
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működési kiadásaihoz a Mötv. szerint 2016. január 1-jén működő, illetve a Mötv. 85. § (3a) 

bekezdés alapján történő kijelölés szerinti hivatali struktúrának megfelelően. Az öt település, 

Sióagárd, Harc, Kistormás, Kölesd és Medina lakosságszáma (4793 fő) alapján,  a 2018. évi L. 

törvény  2.számú melléklet I.1. a) jogcím szerint a számított alaplétszám 13,38 fő valamint a 

Kiegészítő szabályok 3.a) és b) pontja szerint elismert hivatali létszám  korrekciós tényezők 

figyelembevétele után 15,92 fő. Korrekciós tényező, a közös hivatalt fenntartó 

önkormányzatok együttes lakosság száma  valamint, ezen településeken működő nemzetiségi 

önkormányzatok száma. 

A Sióagárdi Kirendeltséghez kapcsolódó feladatokat ellátó átadásra kerülő köztisztviselők 

létszáma: 3 fő , valamint az aljegyző közszolgálati jogviszonya 2020. február 29. napján szűnt 

meg felmentéssel, a Közös Önkormányzati Hivatal átalakulására tekintettel. A felmentési időre 

járó illetményét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően számfejtették.  

A finanszírozás összegét növelte a kiegyenlítő bérrendezési alap, a garantált bérminimum és 

minimálbér kiegészítésre kapott támogatás, a kompenzáció összege, a tagtelepülések 

elköltött dologi kiadásaira biztosított többlettámogatás, valamint a lebonyolított Európai 

Parlamenti választások illetve a helyi önkormányzati választások kiadásaira kapott támogatás. 

A Közös Hivatal 2019. évi pénzmaradványa 3.641.728.- Ft volt. A maradványt terhelő kiadások: 

a Sióagárdi köztisztviselők 2019. december havi illetmény és járuléka, az aljegyző felmentése 

miatti illetmény és járuléka, valamint a kataszter rendbe tétele kiadások voltak. 

A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal a 2019. évi beszámolót és a zárszámadást nem 

készítette el, valamint az összeállításához szükséges zárlati feladatok keretében történő 

könyvelést sem végezték el, ami az SZMSZ-ben rögzítettek alapján a Kölesdi Közös 

Önkormányzati Hivatal feladatát képezi.  

Az Áht. 108. § (3) b) pontja alapján adatszolgáltatási kötelezettségét – ide nem értve a kincstár 

érdekkörében felmerülő okot, vagy körülményt – nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kincstár 

határozatban a Kormány rendeletében meghatározott mértékű bírságot szab ki. A bírságot az 

Áht. 108. § (3a). a) pontja alapján, ha az adatszolgáltatás kötelezettje olyan helyi 

önkormányzat vagy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv, amely tervezési, gazdálkodási, 

ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról közös 

önkormányzati hivatal gondoskodik, a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti helyi 

önkormányzattal szemben kell kiszabni. 

 

A pénzügyi és vagyoni elszámolást illetve a megállapodás tervezetét analitikus 

nyilvántartással, egyéb dokumentumokkal, alapbizonylatokkal nem támasztották alá. 

A világosság elvének érvényesülését a könyvvezetés, a beszámoló és annak mellékletei 

áttekinthető, érthető az Áhsz-ben előírt formában történő elkészítésével kell biztosítani. A 

főkönyvi könyvelésnek és az analitikus nyilvántartásoknak áttekinthető módon kell 

kapcsolódni egymáshoz. Az Áhsz. 39. § (3) bekezdése előírja, hogy a költségvetési szervnek 

előírt adatszolgáltatási kötelezettség alátámasztásához a nyilvántartási és könyvviteli 

számlákhoz kapcsolódó részletező nyilvántartásokat kell vezetni.  
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Az analitikus nyilvántartást minden negyedévet követő hó 10. napjáig (de legkésőbb az 

időközi mérlegjelentést megelőzően), illetve a mérleggel lezárt évet követő február 10-ig kell 

a főkönyvi könyvelés nyilvántartási és könyvviteli számláival egyeztetni. Az előírtak szerinti 

főkönyvi és analitikus nyilvántartások egyeztetését nem végezték el illetve a leltározási 

szabályzat szerint jegyzőkönyvben nem dokumentálták. 

 

3. A belső kontrolltevékenységek kialakítása, működése 

A belső kontrollrendszer azt a célt szolgálja, hogy az államháztartás szervei működésük és 

gazdálkodásuk során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, 

eredményesen hajtsák végre, teljesítsék elszámolási kötelezettségeiket, és megvédjék az 

erőforrásokat a veszteségektől, a károktól, a nem rendeltetésszerű használattól. A belső 

kontrollrendszer magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket 

és szervezeti struktúrákat, kockázatkezelési technikákat, kontrolltevékenységeket, amelyek 

segítséget nyújtanak a szervezetnek céljai eléréséhez. A megfelelő belső kontrollrendszer 

jelentősen csökkenti a hibák és szabálytalanságok kockázatát. 

 

Az azonosított kockázatok mérséklése érdekében kialakított kulcskontrollok azok a kontrollok, 

amelyek elégtelen működése estén a szervezetet jelentős veszteség érheti, vagy a 

működésükben bekövetkező hiba illetve hiányosság más kontrollok eredményességét 

csökkenti, mint a gazdálkodási jogkörök gyakorlása: a kötelezettségvállalás, a teljesítés 

igazolás. A kötelezettségvállalás, teljesítés igazolás tevékenységeket a vonatkozó 

jogszabályokkal összhangban szabályozták, azonban a gazdálkodási jogkör gyakorlók nem 

rendelkeznek a jogkör gyakorlásra vonatkozó felhatalmazással. Így a jogkörgyakorlásra 

jogosult személyekről és aláírás-mintájukról vezetett nyilvántartás nem megalapozott.  

A beszámolási rendszer (szintek, határidők, módok) a Bkr. 9. (2) bekezdésében foglaltak szerint 

nem került meghatározásra. 

 

Az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét a Bkr. 6.§ (4) bekezdésében előírtak alapján 

szabályozták. A kockázatokat azonosították, azonban nem határozták meg az azonosított 

kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének 

folyamatos nyomon követésének módját a Bkr. 7. § (2) bekezdésének előírása ellenére.  

 

 

 

Szekszárd, 2020.június 5. 
 
 
                                                                                                       Balázsné Geier Klára 
                                                                                                     megbízott belső ellenőr 


