
 

 

 
Ikt.sz: 221/3-5/2016 

 

Heves Megyei Közgyűlés 

Helyben 

Javaslat 

 

a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről 
szóló jelentés elfogadására 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése, valamint a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ber.) 15. § (1) bekezdése értelmében a belső 

ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a 

költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. Az önkormányzati költségvetési szerveknél 

a belső ellenőrzést elláthatja a költségvetési szerv által foglalkoztatott munkavállaló, valamint 

a Ber. 15. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően polgári jogi szerződés keretében 

foglalkoztatott belső ellenőr. Ennek megfelelően a Heves Megyei Önkormányzat megbízási 

szerződést kötött a belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozóan. A Ber. 22. § (1) 

bekezdése határozza meg a belső ellenőrzési vezető feladatait, melyek többek között a 

következők:  

• elkészíti és folyamatosan frissíti a belső ellenőrzési kézikönyvet 

• összeállítja a kockázatelemzésen alapuló stratégiai éves ellenőrzési tervet 

• összehangolja az ellenőrzéseket 

• összeállítja az éves ellenőrzési jelentést. 

 



 

A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést összeállította, mely jelen előterjesztés 

1. mellékleteként kerül csatolásra. 

Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati arányok mellett 
támogatták annak elfogadását: 

 
           Megyei Fejlesztési és Nemzetközi Ügyek Bizottsága   11 igen 

 Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság                          5 igen 

            Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság                                6 igen 
 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a Heves 

Megyei Önkormányzat 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló 

jelentést. 

 
Eger, 2019. április 16. 
 

         Szabó Róbert 

Törvényességi szempontból ellenőriztem: 

 

         Dr. Barta Viktor 

             Főjegyző 
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A Heves Megyei Közgyűlés elfogadja a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről szóló jelentést. 

     Felelős: Szabó Róbert 

 a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 
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 Heves megye főjegyzője 

     Határidő: azonnal 
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Az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére vonatkozó szabá lyokat a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső e llenőrzéséről szóló 370/2011. (Xll.31.) Korm. rendelet 48.§-a 

tartalmazza. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Heves Megyei Önkormányzat 2018. évi belső 

ellenőrzési tervében foglalt e llenőrzések lefolytatásra kerültek, a tapasztalatok összegzését ezen 

jelentés tartalmazza. 

A.) 

A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján: 

1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése: 

Heves Megye Közgyű lése a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet a 99/2017. {Xl.24) sz. 

közgyűlési határozatával hagyta jóvá. Az ellenőrzési terv 3 ellenőrzést tartalmazott, melyek 

tervezett id6tartama 17 revizori nap volt. Az elle nőrzéseke n túlmenően a belső ellenőrzés terv s 
tanácsadói nappal, valamint S nap kötelező ellenőrzési tartalékkal került elfogadásra. Az 

ellenőrzési tervben foglalt e llenőrzések teljes körűen lefolytatásra kerültek a következőkben 

részletezettek szerint: 

1.1. Kiküldetési szabályzat megfelelősége, kiemelten a külföldi kiküldetések elszámolására 

vonatkozóan 

Az e llenőrzés cé lja, tárgya: 

Az e llenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a kiküldetések szabályozása megfelelő 

vo lt-e, az eljárásrend gyakorlati alkalmazása megfelelt-e a szabályzatban foglaltaknak. 

Az e llenőrzés tapasztalatai, megállapítások: 

Az ellenőrzés során megvizsgáltam Heves megye Főjegyzőjének 1/2017. {1.09.) sz. utasítását, 

mely a kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával és elszámolásáva l kapcsolatos 

kérdéseket szabá lyozta a vizsgált időszakban. 

A szabá lyzat teljes körű, tartalmazza a szükséges dokumentációs kötelezettség leírását, a 

betartandó eljárásrend lépéseit. Kijelöli a felelősöket az egyes részfolyamatokhoz. Megfe le lő 

kontroll pontokat, eljárásba épített e llenőrzési pontokat tartalmaz. 

Az e llenőrzés során tételesen e llenőrzésre került a 2017 /2 sorszámú külföldi kiküldetési 

rendelvény alapján elrendelt kiküldetés dokumentációja. Az ellenőrzött dokumentáció 

részben fele lt meg a szabályzat szerinti eljárásrendnek. Hiányosságként került 

megfogalmazásra, hogy a dokumentációhoz csatolt kiküldetési utasítás nem tartalmazta az 

el rendelő aláírását, viszont a kifizetéshez kapcsolódó utalványozás során a szükséges 

aláírásokkal ellátott utalványlap került csatolásra. A dokumentáció nem tartalmazott 



nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kikü ldött dolgozó részére ingyenes étkezés biztosított 

volt-e a kiküldetés során. Az eljárásrend egyéb pontjai betartásra kerültek. A kifizetések 

minden esetben megalapozottak voltak, a szabályzatban meghatározott kiadási jogcímeken 

merültek fel. 

Az ellenőrzési jelentésben két javaslat került megfogalmazásra a Főjegyző részére: 

a külföldi kikü ldetésekkel összefüggésben a külföldi kiküldetés elrendelésére a felmerü lt 

kiadások kifizetését megelőzően írásban kerüljön sor 

a köztisztvise lő/ munkavállaló a külföldi kiküldetés befejező napját követő 3 munkanapon 

belül nyilatkozzon a szabályzat 5.10. pontjában foglaltak szerint arról, hogy díjta lan 

étkezésben részesült-e a külfö ldi kiküldetés időtartama alatt. 

A javaslatokra megfe le lő intézkedési terv készü lt, fe l e lős és határidő kijelölésével. 

1.2. 2016/2017. évi megelőlegezési támogatások elszámolásának vizsgálata 

Az el lenőrzés cé lja, tárgya: 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a 2016/2017. évi megelő legezési 

támogatás nyilvántartása megfe lelően történt-e, illetve az elszámolást megalapozó 

dokumentumok, könyvelési ana litikák rendelkezésre álltak-e. 

Az e llenőrzés tapasztalatai, megállapítások: 

Az el lenőrzés során megvizsgáltam, hogy az alka lmazott eljárásrend, illetve számviteli 

elszámolás megfelelt -e hatályos jogszabályoknak, illetve be lső szabályzatoknak. Az 549/2013. 

(X ll.30.) Kormányrendelet alapján igényelt megelőlegezési támogatás igénylésére, 

fe lhasználására és elszámolására vonatkozó e llenőrzés hiányosságot nem tárt fel. A folyamat 

végrehajtása megfelelt a jogszabályi e lőírásoknak. Az elszámolás teljes körűen megtörtént. 

Az elszámolást a támogató elfogadta. 

Az e llenőrzés során nem került fe ltárásra olyan körülmény, mely alapján javaslat 

megfogalmazása vált volna szükségessé. 



1.3. A vagyonváltozás nyilvántartása, számviteli rendszerben történő rögzítés helyességének 

vizsgáléilta 

Az ellenőrzés célja, tárgya: 

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a 2017. évben értékesített vagyonelemek 

számviteli rendszerben történő rögzítése helyesen történt-e. 

Az ellenőrzés tapasztalatai, megállapítások: 

Az e llenőrzés során megvizsgáltam, hogy a hatá lyos vagyonrendeletben szabá lyozott 

eljárásrend betartásra került-e a 2017. évben elidegenített két gépjármű értékesítése során. 

A vagyonrendelet teljes körűen tartalmazta a vagyon elidegenítésre vonatkozó eljárásrendet. 

A folyamat jól nyomon követhető, megfelelő kontroll pontokat tartalmaz. Az alkalmazott 

eljárásrnnd mindkét vizsgált esetben maradéktalanul megfelelt a rendelkezéseknek. Az 

adásvételi szerződések részletesek, egyértelműek. A számviteli elszámolások megfeleltek a 

jogszabályban foglaltaknak. A vagyonelemek kivezetése a nyilvántartásokból az előírásoknak 

megfelelően történtek. 

Az ellenőrzés során nem került feltárásra olyan körülmény, mely alapján javaslat 

megfogalmazása vált volna szükségessé. 

2. Általános értékelés: 

A belső ellenőrzés a vizsgálatok során nem tárt fel büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi 

eljárás megindítására okot adó cselekményt. 

Az e llenőrzésre fordítandó napok száma e legendőnek bizonyult az ellenőrzések terv szerinti 

végrehajtásához, valamint az egyéb feladatok ellátásához. A belső e llenőrzés a terv szerinti 

feladatokat elvégezte, a tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi előírásoknak. Az 

e ll enőrzési megállapításokat a belső e llenőr egyeztette az érintettekkel. Az ellenőrzött szerv 

munkatársai teljes mértékben együttműködőek voltak. A személyi és tárgyi feltételek biztosítottak 

voltak a hatékony ellenőrzéshez. A belső e llenőr feladatait belső ellenőrzési vezetőként látta el. 

Tevékenységét a főjegyzőnek közvetlenül alárendelve végezte. A belső ellenőr nem vett részt a 

költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos fe ladatai ellátásában. Belső ellenőri jogokkal 

kapcsolatos korlátozás nem történt. 

A nyilvántartási kötelezettségének a szerv az elvégzett belső ellenőrzésekről az iratkezelési 

szabá lyoknak megfele lő, iktatott bizonylatok irattári nyilvántartásával tesznek eleget. A tanácsadói 



tevékenység a helyszíni ellenőrzésekkel összefüggésben tartott konzultációkon keresztül valósult 

meg. 

B.) 

A belső kontrollrendszer működésének értékelése az ellenőrzési tapasztalatok alapján 

Kiemelt je lentőségűnek minősülő megállapítás nem volt a vizsgált időszakban. (A Belső Ellenőrzési 

Kézikönyv szerint: „Kiemelt je lentőségűnek minősü l 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 je l entős.") 

Megállapítás Javaslat Kockázat/Hatás Intézkedést igényel 
A külföldi A kiküldetés Alacsony Igen 
kiküldetésekre elrendelésének és 
vonatkozó eljárásrend elszámolásának során 
betartása nem volt az időrend iség 

teljes körű betartására javasolt 
kiemelt figyelmet 
fordítani 

A javaslat alapján intézkedési terv készült, az abban foglaltak végrehajtásra kerültek. 

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése: 

1. A kontrollkörnyezet értékelése: 

Az önkormányzat feladatait, céljait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény keretei között határozták meg, amelyekhez igazodik a szervezeti fe lépítés. 

Valamennyi kötelező és ajánlott belső szabályzatta l rendelkeznek, melyeket rendszeresen 

aktua lizálnak. Az SZMSZ, a gazdálkodási ügyrend, a munkaköri leírások megfelelően 

meghatározzák a feladatokat és felelősségeket. A folyamatok jól szabályozottak, a megfelelő 

kontroll pontok kijelölésre kerültek. A humán erőforrás ellátottság megfelelő . A dolgozókkal 

szemben és a feladatvégzésükben is megkövetelik a hivatásetikai alapelvek betartását. 

2. Kockázatkezelés: 

A kockázatok kockázatelemzéssel, interjúval kerülnek meghatározásra. Az ellenőrzés i terv 

kockázatelemzésen alapul. A munkavállalói felelősségi körök meghatározása megfelelő. 

3. Kontrolltevékenységek: 

A fo lyamatba épített előzetes és utólagos vezetői e llenőrzés szabá lyozott. A folyamatok 

megfele lő kontro llkörnyezetben működnek. 

4. Információ és kommunikáció: 

Vezetői értekezletek, valamint az elektronikus kapcsolattartás a jellemző. Az iktatási rendszer 

megfelelően működik. 

S. Monitoring: 

A négy szem elvének érvényesítésével történik a visszacsatolás. A belső monitoring 

működése megfe lelő. 
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