
 
 
 

                                                                                                                
 

 
 
 

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A 2009. ÉVRŐL 
 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése kimondja, hogy a 
polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – éves összefoglaló jelentést a 
tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti. 
 
Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. 
(XI.26.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdése alapján, a Pénzügyminisztérium által közzétett útmutató 
figyelembe vételével, a belső ellenőrzési kézikönyv előírásai szerint állítottuk össze. 
 
I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 
 
A belső ellenőrzési tevékenységet a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulása keretein belül – 
megállapodás alapján - a Kapuvár városi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott belső ellenőrök látták 
el.  
Az ellenőrzés során alkalmazott jogszabályok, módszertanok a beszámolási időszakban jelentősen nem 
módosultak, így a korábbi évek tapasztalatait felhasználva végeztük az ellenőrzéseket. 
 
1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való eltérések indoka, a 
terven felüli ellenőrzések indokoltsága 
 
Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 55/2008. (X.17.) számú határozatával fogadta el 
az önkormányzat 2009. évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét. 
Az ellenőrzési terv a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás ellenőrzését tartalmazta. Az ellenőrzési terv 
összeállítása előtt a Pénzügyminisztérium módszertanát alkalmazva kockázatelemzést végeztünk a 
vezetőkkel együtt. A kockázatelemzés során az egyes szervezetek tevékenységeit, folyamatait 
beazonosítva, az előforduló kockázatokat felmérve, súlyozva választottuk ki az ellenőrzendő területeket. 
Az ellenőrzési kapacitás szűkössége miatt csak egy ellenőrzést tudtunk betervezni, melyet a vezetés 
választott ki az általunk ajánlott alternatívák közül. 
 
A betervezett ellenőrzést 2010. februárban folytattuk le. Az ellenőrzésekkel jelentős csúszásban voltunk, 
az egyik belső ellenőr hosszabb távú (4 hónapos) betegsége miatt. Soron kívüli és terven felüli 
ellenőrzésre az önkormányzatnál nem került sor. 
 
2. Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó 
tényezők 
 
A belső ellenőrzés az államháztartási törvényben és a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 
kormányrendeletben foglalt előírások alapján végzi tevékenységét. A Pénzügyminisztérium által készített 
útmutatók és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzített eljárások, módszerek, jogok, kötelezettségek, 
nyilvántartások és iratminták segítenek abban, hogy az ellenőrzések minősége megfeleljen az 
elvárásoknak. 
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A belső ellenőrzést a társulás önkormányzatainál és azok intézményeinél 2 fő látja el. A főállású belső 
ellenőrök képzettsége és gyakorlata megfelel a jogszabályi előírásoknak. 2010. évben a 
Pénzügyminisztérium regisztrációjukra is sor került, mely feltétele volt annak, hogy folytathassák 
tevékenységüket. 
Szakmai képzéseken, továbbképzéseken a számvitellel, adózással kapcsolatos témában vettek részt. A 
képzések, előadások nagy része Budapesten van, mely még inkább megdrágítja az amúgy sem olcsó 
képzési költséget. Emiatt szelektálni kell az előadások közt, mert sajnos szűkösek az anyagi lehetőségek. 
 
A belső ellenőrzés helye a Kapuvár városi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározásra került, mely szerint a jogszabály által előírt funkcionális függetlensége biztosított. A 
jegyző felügyelete alatt végzik tevékenységüket. 
 
Az ellenőrzés során a szükséges anyagokat minden esetben az ellenőrzés rendelkezésére bocsátották. Az 
ellenőrzéssel érintett személyek rendelkezésre álltak, a felmerülő kérdéseket megbeszélték, tisztázták az 
ellenőrzés menetében. 
Összeférhetetlenségi esetek a vizsgálatok előkészítése és lefolytatása során nem álltak fenn. 
 
A belső ellenőrök az ellenőrzési jelentést a helyszíni vizsgálat és a dokumentumok, bizonylatok 
áttekintése, interjúk lefolytatása után készítették el a belső ellenőrzési kézikönyvben előírt formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelően. 
Az ellenőrzési jelentés részletes megállapításai összefoglalással és javaslatokkal zárultak. A belső 
ellenőrök az ellenőrzött tevékenységgel kapcsolatosan minden esetben megfogalmazták ajánlásaikat a 
folyamatok hatékonyabb, eredményesebb ellátására. 
 
Az ellenőrzések végrehajtását segítő technikai feltételek adottak. (számítógép, iroda, internet hozzáférés, 
jogtár). Az ellenőrzést akadályozó tényező volt az egyik belső ellenőr hosszabb távú betegsége, így 4 
hónapig 1 fő belső ellenőr látta el a feladatot. 
 
A belső ellenőrzési vezető gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről 
önkormányzatonkénti mappák vezetésével. Az ellenőrzésekről a jogszabály által előírt tartalmú 
számítógépes nyilvántartást vezet, melyből megállapítható az ellenőrzött szerv neve, az ellenőrzés témája, 
kezdete és lezárásának időpontja, az ellenőrök neve, valamint a jelentősebb megállapítások, javaslatok. 
 
3. Az ellenőrzés fontosabb megállapításai, következtetései és javaslatai 
 
Az önkormányzat társulásos formában látja el az étkeztetés szociális alapfeladatot. Rábakecöl 
község Önkormányzatának képviselő-testülete a 40/2007. (VI.28.) számú határozatával fogadta 
el az étkeztetés és házi segítségnyújtó szolgálat létesítésére és működésére vonatkozó 
megállapodást. A megállapodás nem tartalmazza, hogy az étkeztetés és házi segítségnyújtás 
feladatokat az Egyesített Szociális Központ látja el. 
Rábakecöl Önkormányzat képviselő-testületének 8/2007. (VI.1.) számú rendelete szól a szociális 
igazgatás és szociális ellátás helyi szabályozásáról, melyet a 4/2008. (III.3.) számú rendelettel 
módosítottak. A rendelet 15. §-a határozza meg az étkeztetésre vonatkozó szabályokat, 
rászorultságot, térítési díjjal kapcsolatos rendelkezéseket. 
A rendelet 16.§-a nem került pontosításra a térítési díj megállapítás (Beled Önkormányzat 
Képviselő-testülete) és beszedés (időpontja, térítési díj beszedő) vonatkozásában. 
A szociális étkeztetést a beled székhelyű Egyesített Szociális Központ látja el alapító okirata 
szerint. Az intézmény alapító okiratában mind a tevékenység, mind pedig Rábakecöl működési 
terület szerepel. 
Az intézmény kezeli az ellátottakkal kapcsolatos dokumentációkat, elszámolásokat, szedi be a 
térítési díjakat. 
Az étkeztetés és házi gondozás feladatait 2 fő gondozónő látja el Rábakecöl község 
vonatkozásában. A gondozónők rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel. 
A gondozottakról az előírt nyilvántartásokat vezetik, sok esetben átfedésekkel. 
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A térítési díjak megállapításánál figyelembe vették a jogszabályi előírásokat, a Beled 
önkormányzat rendeletében foglalt mértékkel számlázták a gondozottak felé a díjakat. 
A normatíva elszámolás alapján kigyűjtött átlaglétszám étkeztetés vonatkozásában 26 fő, házi 
gondozás vonatkozásában 14 fő volt 2008. évben. 
Rábakecöl önkormányzata segítséget nyújt abban, hogy a gondozónőknek rendelkezésére 
bocsájtott a polgármesteri hivatal épületében egy helyiséget, melynek rezsijét nem számlázza ki 
az Egyesített Szociális Központ felé, így az költségként az intézmény kiadásaiban nem szerepel. 
Az intézmény kiadásaiból nem lehetett teljes mértékben letisztítani a településre vonatkozó 
közös költségeket, mert a könyvelés során ezeket nem tudják külön választani településekre. 
A bevételeket és a kiadásokat szembeállítva egymással az a következtetés levonható, hogy a 
feladatra a vizsgált időszakban juttatott állami támogatás és kistérségi normatíva, valamint az 
intézményi bevétel fedezetet biztosított úgy, hogy az önkormányzat helyben biztosította saját 
költségén a gondozónőknek a helyiséget. 
Az étkeztetés és házi gondozás feladatokat az intézmény szervezett keretek közt végzi, a 
gondozónők megfelelő végzettséggel rendelkeznek. A szükséges dokumentációkat javuló 
tendenciával elkészítik. 
 
Javaslatok az ellenőrzés tárgyával kapcsolatban: 

- az önkormányzat szociális rendeletének módosítása a térítési díjak megállapításával és 
beszedésével kapcsolatban (16.§) 

- társulási megállapodás kiegészítése a feladat ellátását végző Egyesített Szociális Központ 
megjelölésével 

- vizsgálják felül az egyes kimutatásokat annak érdekében, hogy ne végezzenek dupla 
munkát ugyanolyan adattartalmú nyilvántartás párhuzamos vezetésével – figyelemmel a 
jogszabályok előírásaira 

- a beszedett térítési díjakról készített, a pénzkezelési szabályzat mellékletét képező 
összesítő kimutatást annak rovatai szerint töltsék ki és aláírással hitelesítsék 

- a központi igazgatás költségeit meghatározott arányszám segítségével osszák el a 
szakfeladatok közt 

- a dolgozók juttatásairól készítsenek szabályzatot 
- a gondozási naplókat rendszerezetten vezessék, kitöltésükre fordítsanak nagyobb 

hangsúlyt annál is inkább, mert az a normatíva leigénylés alapdokumentuma 
- a gondozottakról a személyenkénti mappákat a 2009. évben elkezdett gyakorlatnak 

megfelelően töltsék fel, így a jogszabály által előírt valamennyi dokumentum egy helyen 
megtalálható lesz 

- a személyi térítési díjak felülvizsgálatáról, illetve valamilyen okból történő változásáról 
készüljön írásos feljegyzés 

 
4. Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó 
cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések és rövid összefoglalása 
 
Az ellenőrzés során a vizsgált témában, tevékenységben büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, hiányosság gyanúja nem merült fel. 
 
5. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és 
eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok 
 
A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság 
megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv 
megvalósítsa a következő fő célokat: 

- a tevékenységeket (műveleteket) szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel 
(gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre 
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- teljesítse az elszámolási kötelezettségeket 
- megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől (károktól) és a nem rendeltetésszerű 

használattól. 
A költségvetési szerv belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles – a 
szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, 
kontrolltevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, monitoring rendszert kialakítani és 
működtetni. 
A kontrollok lényege, hogy nem egyszeri ellenőrzési tevékenységet jelentenek, hanem folyamatokat, 
„kontrollpontok” alkalmazását előzetes, folyamatba épített és utólagos jelleggel. 
A belső ellenőrzés a kontrollok működésére az ellenőrzési jelentésekben a vizsgált folyamatokkal 
kapcsolatos megállapításokat, javaslatokat tesz. A jelentésekben szerepeltek az ellenőrzött szervezet 
folyamataira vonatkozóan az eljárások módosítási lehetőségei, kötelezettségei, a szabályos működtetés 
érdekében végrehajtandó feladatok. 
 
 
II. A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása 
 
1. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámolás a jogszabályban meghatározott nyilvántartási 
rendszer alapján, figyelembe véve az ellenőrzött szervezet vezetője által megküldött beszámolót 
 
Az ellenőrzési jelentésre az intézkedési terv még nem készült el, annak készítése folyamatban van. Az 
intézkedési tervben foglalt feladatok jóváhagyását a belső ellenőrzési vezető végzi. Amennyiben az nem 
teljeskörű, kiegészítésre visszaküldi, majd a kibővített intézkedési tervet hagyja jóvá. 
 
Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetőjének kötelezettsége – a pénzügyminiszter által 
közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – éves bontásban nyilvántartást vezetni a belső és 
külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok hasznosulásának és végrehajtásának 
nyomon követése érdekében.  
Az ellenőrzési jelentésre készülő intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtását a kapcsolódó 
ellenőrzések során áttekintjük. 
 
2. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok 
 
A belső ellenőrzés munkája során a jogszabályok, módszertani útmutatók, belső ellenőrzési kézikönyv 
eljárásrendjét követte. Igyekeztünk az adminisztrációs terheket a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni, 
hiszen a költségvetési szervek száma és az ellenőri kapacitás sajnos nincs összhangban egymással. A 
legszükségesebb nyilvántartásokat és előírt dokumentumokat minden ellenőrzéshez elkészítettük. 
Ahhoz, hogy a belső kontrollrendszer működtetése megfelelő legyen, elsősorban a kockázatkezelési 
rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése szükséges. Nem elég a szabályozás, a gyakorlatban 
is működtetni kell a kockázatkezelést. 
Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésének és a munka szakszerűbb és hatékonyabb ellátásának feltétele az 
ellenőrök folyamatos képzése, továbbképzése. A jövőben növelni kell a továbbképzésekre fordítandó 
időkeretet. 
Törekedni kell arra, hogy a végrehajtott ellenőrzéseket minél szélesebb körben kövesse utóellenőrzés akár 
a tervezett ellenőrzésekhez kapcsolódóan, akár egyedileg. 
A belső ellenőrök úgy tudják teljesebben átlátni a vizsgált szervezet működését, ha a szakmai, illetve 
egyéb külső ellenőrzések megállapításairól is megkapják a tájékoztatást, ellenőrzési jelentések anyagait. 
Ehhez kérjük az önkormányzatok vezetőinek segítségét. 
 
 
Kapuvár, 2010. április 21. 
 
 
         Varga Zoltánné 
         belső ellenőrzési vezető 
 


