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       Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az Állami Számvevőszék 2014. július 7-11. között szabályszerűségi helyszíni ellenőrzést végzett a 
Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: BRNÖNK) 2013. évi gazdálkodása témakörében. A 
vizsgálat BRNÖNK 2013. évi feladatellátásának és gazdálkodásnak minden területére kiterjedt. A BRNÖNK 
részére a Polgármesteri Hivatal biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, valamint a 
nemzetiségi önkormányzat gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Hivatal útján látja el. A vizsgálatról készült 
jelentés részletes megállapításait és az ezekre tett intézkedési tervet csatoljuk az előterjesztéshez. Az intézkedési 
tervnek megfelelően szükséges módosítani a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
melynek módosítása Békés Város Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik. 

Az intézkedési tervbe foglaltuk mindazokat a feladatokat, melyekre az ÁSZ jelentés javaslatokat tett. 
Szükségesnek látjuk azt is megjegyezni, hogy az ÁSZ jelentés megfelelőnek tartja a BRNÖNK gazdálkodásnak 
szabályozottságát, kifogásait általában formai okokra hivatkozva tette meg. 

 

ÁSZ megállapításai: 

 

1. A nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat között a vizsgált évben 2013. január 31-ig nem 
történt meg az együttműködési megállapodás felülvizsgálata. 

2. A jóváhagyott együttműködési megállapodás általánosságban szabályozta az együttműködés kérdéseit, 
hiányzott a feladatot ellátó személyek konkrét megnevezése, valamint a feladat ellátás konkrét módja (pl. 
kifizetéseket teljesít, bevételeket szed, banki utalásokat indít). 

3. A költségvetés és zárszámadás előterjesztéshez egyidejűleg nem csatoltak az Áht. és Ávr. által előírt olyan 
kimutatásokat, melyek a BRNÖNK sajátos gazdálkodásból kifolyólag „0” adattartalommal bírtak (pl. 
közvetett támogatások). 

4. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-e nem utal arra, hogy az abban foglalt szabályokat a BRNÖNK 
gazdálkodásra is kiterjesztik, így szabályozni szükséges a nemzetiségi feladatokat ellátó személyek 
helyettesítésének rendjét. 

5. A Polgármesteri Hivatal költségvetési ellenőrzésére vonatkozó szabályzatot ki kell egészíteni azzal, hogy 
annak hatálya - az abban foglalt ellenőrzési nyomvonal és szabálytalanságok kezelése eljárásrend 
tekintetében - a BRNÖNK -ra is kiterjed. 

6. A BRNÖNK könyvelési bizonylatainál néhány esetben hiányzott az érvényesítő aláírása és ezzel 
megállapítást nyert, hogy a kulcskontrollok működése nem minden esetben biztosított BRNÖNK 
gazdálkodásban. 
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7. A BRNÖNK korábbi elnöke – bizalmatlanság miatt – nem jelölte ki helyettesét azokra az esetekre, ahol az 
kötelezettségvállalást, utalványozást, teljesítésigazolást a maga javára látta el. Ezzel az összeférhetetlenségi 
előírások nem teljesültek. 

A részletes megállapításokra a mellékelt intézkedési tervet készítettük el és küldtük meg az Állami 
Számvevőszéknek. 

 

A Békési Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

A BRNÖNK megállapításai között javasolta a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítását az 
államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 13.§ (1) 
bekezdése alapján. A BRNÖNK- al kapcsolatban hiányosságként állapítja meg a jelentés, hogy a nemzetiségi 
önkormányzatokkal kapcsolatosan nem kerültek szabályozásra a nevesített munkakörhöz kapcsolódó feladat és 
hatáskörök. 

Az Ávr. 13. § (1) bekezdés g) pontja értelmében: „a szervezeti és működési szabályzatban nevesített 
munkakörökhöz tartozó feladat- és hatásköröket, hatáskör gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az 
ehhez kapcsolódó felelősségi szabályokat." 

Áttekintve a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét az alábbi pontokon javasoljuk a módosítását az ÁSZ jelentéssel 
összefüggésben. 

 

1. A 3. § 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

" 8. A jegyző által kijelölt köztisztviselők útján segíti a városi roma, német, szlovák, román nemzetiségi 
önkormányzat és a társulások munkáját és biztosítja a működésük feltételeit. Gazdasági szervezete útján 
ellátja az alábbi költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek gazdálkodási feladatait: 

a) Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

b) Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

c) Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat 

d) Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat 

e) Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

f) Békési Kistérségi Társulás és Iroda" 

 

2. Az SZMSZ kiegészül a 15/A. §-al az alábbiak szerint: 

" 15/A. § A Polgármesteri Hivatal gondoskodik a 3. § 8. a) - e) pontjában felsorolt szervezetek testületi 
üléseinek megszervezéséről, meghívók készítéséről és kézbesítéséről, jegyzőkönyvek vezetéséről, az írásbeli 
előterjesztések előkészítéséről." 

3. Az SZMSZ 4. Mellékletét képező Gazdasági Szervezet Ügyrendjének 2. § (2) bekezdése kiegészül 
az alábbi c) ponttal 

" c)  a nemzetiségi önkormányzatok, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, a Békési Kistérségi 
Társulás és Iroda tekintetében ellátja a tervezési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat." 

Az Ávr. 13. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak eleget téve a Gazdasági Szervezet Ügyrendjének 
függelékében helyeztük el a gazdálkodáshoz kapcsolódó nevesített munkakörök feladat- és hatásköreit, valamint 
a helyettesítés rendjét, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslatok 
elfogadására. 
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Határozati javaslatok: 

 
I.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék Békési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről készült jelentésére megtett 
– a határozat 1. mellékletét képező - intézkedési tervet tudomásul veszi.  

II.  Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ét az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. A 3. § 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 

" 8. A jegyző által kijelölt köztisztviselők útján segíti a városi roma, német, szlovák,  román 
nemzetiségi önkormányzat és a társulások munkáját és biztosítja  a működésük feltételeit. 
Gazdasági szervezete útján ellátja az alábbi költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek 
gazdálkodási feladatait: 

a) Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

b) Békési Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 

c) Békési Német Nemzetiségi Önkormányzat 

d) Békési Román Nemzetiségi Önkormányzat 

e) Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás 

f) Békési Kistérségi Társulás és Iroda" 

2. Az SZMSZ kiegészül a 15/A. §-al az alábbiak szerint: 

" 15/A. § a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a 3. § 8. a) - e) pontjában felsorolt szervezetek testületi 
üléseinek megszervezéséről, meghívók készítéséről és kézbesítéséről, jegyzőkönyvek vezetéséről, az 
írásbeli előterjesztések előkészítéséről" 

3. Az SZMSZ 4. Mellékletét képező Gazdasági Szervezet Ügyrendjének 2. § (2) bekezdése 
kiegészül az alábbi c) ponttal: 

" c) a nemzetiségi önkormányzatok, a Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás, a Békési 
Kistérségi Társulás és Iroda tekintetében ellátja a tervezési, finanszírozási, adatszolgáltatási és 
beszámolási feladatokat." 

III.   Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdasági Szervezet Ügyrendjének 
függelékét az előterjesztés mellékletében foglaltak alapján fogadja el. 

 

Határid ő:  azonnal 

Felelős:  Izsó Gábor polgármester 

Tárnok Lászlóné jegyző 

Békés, 2015. március 19. 

 

 

………………………………………………                                      Izsó Gábor 

Jogi ellenjegyző                                                                                 polgármester 

 

…………………………………… 

Pénzügyi ellenjegyző 
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1. melléklet 
I N T É Z K E D É S I  T E R V 

 
 

Az Ásztv. 33. § (1) bekezdése alapján a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. évi 
gazdálkodásnak szabályszerűségi vizsgálat kapcsán jelentésben foglalt megállapításokhoz az alábbi 
intézkedési tervet állítottuk össze. 
 
 

I.  Az együttműködés szabályozása, működési feltételek biztosítása 
 

1. Az együttműködési megállapodást a jelentésnek megfelelően felülvizsgáltuk. A Békési Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködési megállapodást a 2015. január 26-i ülésén a 
3/2015. (I. 26.) határozatával fogadta el.  
 

2. A BRNÖNK kötelezettségvállalásaival kapcsolatban meghatároztuk a kötelezettségvállalók, 
utalványozók és teljesítést igazolók körét, mely szerint a fenti feladatok végzésére az elnök 
vagy az általa meghatalmazott képviselő jogosult. A hivatal munkatársai nem kapnak 
felhatalmazást az utalványozás és a teljesítésigazolással kapcsolatos feladatok ellátására. 

 
3. Meghatároztuk a pénzügyi ellenjegyzésre és az érvényesítésre jogosultak körét a konkrét 

feladatkör/beosztás szerint. A feladatokat jelenleg ellátók körét név szerint az együttműködési 
megállapodás függelékében helyeztük el. 
 

4. Az együttműködési megállapodásban rögzítettük, hogy a kötelezettségvállalással, 
utalványozással teljesítésigazolással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel megbízott személyek 
nyilvántartásának vezetéséért a Polgármesteri Hivatal Gazdasági osztályán teljes munkaidőben 
foglalkoztatott köztisztviselő felelős.  

 
5. Az együttműködési megállapodásban rögzítésre került, hogy a gazdálkodó szerv elvégzi a saját 

bevételek, államtól érkező finanszírozási bevételek és kiadások könyvelését, a kapcsolódó 
analitikák vezetését, a gazdálkodásról legalább negyedévente elkészíti a főkönyvi kivonatot, és 
a pénzforgalmi jelentést. 
 

6. Az Együttműködési megállapodást Békés Város Képviselő-testülete a 2015. február 2-i ülésén 
a 28/2014.(II. 2.) határozatában fogadta el. 
 
Határidő:  2015. 01. 01-től folyamatos 
Felelős: Jegyző  
 
 

II.  A gazdálkodási feladatok ellátásnak szabályszerűsége 
 

II.  A) A költségvetésre  és zárszámadásra, valamint a kincstári adatszolgáltatás rendjére  
vonatkozó jogszabályi előírások  betartása 

 
1. A BRNÖNK költségvetéseit jóváhagyásra úgy készítjük elő, hogy az elfogadásra kerülő 

határozat hivatkozzon mind azokra a kimutatásokra melyeket az Áht. 23-24 §-ai előírnak és 
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adattartalommal bírnak. Abban az esetben, ha az előírt kimutatások a BRNÖNK sajátos 
gazdálkodása miatt tervezési adatot nem tartalmaznak, arról a határozati javaslat pontjai között 
nemleges értelemben tájékoztatjuk Képviselő-testületet. 
 

Határidő:   2015. évi költségvetés elfogadástól folyamatos  
Felelős:   Gazdasági osztályvezető  

 
2. A zárszámadást jóváhagyásra úgy készítjük elő, hogy az elfogadásra kerülő határozat 

hivatkozzon mind azokra kimutatásokra melyeket az Áht. 23-24 §-ai előírnak és 
adattartalommal bírnak. Abban az esetben, ha az előírt kimutatások a BRNÖ sajátos 
gazdálkodása miatt teljesítési adatot nem tartalmaznak, arról a határozati javaslat pontjai között 
nemleges értelemben tájékoztatjuk Képviselő-testületet. 
 

Határidő:   2014. évi zárszámadás elfogadástól folyamatos  
Felelős:   Gazdasági osztályvezető  

 
 

III.  B) A BRNÖNK gazdálkodásának szabályozottsága 
 

1. A BRNÖNK gazdálkodásnak végrehajtásával kapcsolatos helyettesítés rendet és felelősségi 
szabályokat a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében rögzítjük. Békés város Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal fentiek szerint módosított SZMSZ-ét a 2015. március 30-i ülésén fogadja 
el. 

 
Határidő:   2015. 03.31. 
Felelős:   Jegyző 

 
2. A Polgármesteri Hivatal költségvetési ellenőrzés szabályzatán belül az ellenőrzési nyomvonalra 

és a szabálytalanságok kezelésre vonatkozó eljárásrendben foglaltakat kiterjesztjük a 
BRNÖNK gazdálkodásával kapcsolatos végrehajtási feladatokra is. 

 
Határidő:   2015. 03.31 
Felelős:   Gazdasági osztályvezető 

 
 
3. A BRNÖNK folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést úgy biztosítjuk, hogy a 

bizonylatok tételes ellenőrzésére a folyamatba épített és vezetői ellenőrzés keretében kerül sor, 
amely szabályozásra kerül a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ében. 

 
Határidő:       2015. 03.31. 
Felelős az SZMSZ-ben történő szabályozásért:  Jegyző 
Felelős a végrehajtásért:    Gazdasági osztályvezető 
 
 

III.  C) Operatív gazdálkodási jogkörök kialakítása, gyakorlása 
 

1. A teljesítések igazolására a BRNÖNK elnöke, vagy az általa megbízott képviselő jogosult. A 
jövőben nagyobb figyelmet fordítunk az összeférhetetlenségi szabályok betartásra a 
teljesítésigazolások és az utalványozások esetében. 

 
Határidő: 2015. 01.01-től folyamatos 
Felelős:  Gazdasági osztályvezető 

 
2. Az érvényesítésre vonatkozó ellenőrzési és jelzési feladatok ellátását a kifizetések teljesítése 

előtt az Ávr. 57-57 §-ai szerint minden dokumentum esetében elvégezzük, amely a kapcsolódó 
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dokumentumok fentiek szerinti alaki és formai követelményeinek vizsgálatát és 
észrevételezéseit jelenti. 

 
Határidő:  2015.01.01-től folyamatos  
Felelős:  Gazdasági osztályvezető 

 
 

3. A jegyző által jóváhagyott Békés város Önkormányzata Belső Ellenőrzési Kézikönyvének 
hatályát kiterjesztettük minden intézményére és a nemzetiségi önkormányzatokra is. 
A BRNÖ a 42/2014. (XI.17.) határozatával fogadta el a 2015. évi éves ellenőrzési tervét, 
valamint és a 2019-ig érvényes középtávú ellenőrzési stratégiáját. A BRNÖNK belső 
ellenőrzésére ennek alapján kétévente minden évet lefedve kerül sor. 
 

Határidő:  2015.01.01-től folyamatos 
Felelős:  Jegyző 

 
 

4. A BRNÖNK elnöke az összeférhetetlenségi előírások betartása érdekében   írásban jelölte ki az 
elnökhelyettest a kötelezettség vállalás, utalványozás és a telesítés igazolás feladatok  ellátásra 
azokban  az esetekben, amikor az elnök a kötelezettség vállalást utalványozást és a teljesítés 
igazolást a maga javára látná el. 

 
Határidő:  2015.01.01-től folyamatos 
Felelős:  BRNÖNK elnöke 

  
 
Békés, 2015. február 11. 
 
 
 
 Tisztelettel:  
 
 
 
 
  
 Tárnok Lászlóné sk Ásós Tibor sk 
 jegyző BRNÖNK elnöke  
 
 



































Függelék

Név Beosztás Feladat- és hatáskörök
Hatáskörök 

gyakorlásnak 
módja

Helyettesítés rendje

Váczi Julianna osztályvezető

költségvetés tervezés, beszámolás, 
előterjesztések, szabályzatok, ellenőrzés, 
péntárbizonylatok utalványozása, köt.váll. 
és banki utalványozás pénzügyi 
ellenjegyzése és érvényesítése valamennyi 
gazdálkodónál

mukaköri leírás, 
kiadmányozás

Holopné dr. Sztrein Beáta. akadályoztatás és 
összeférhetetllenség esetén, valamennyi 
gazdálkodónál

Holopné dr. Sztrein Beáta
osztályvezető 

helyettes

Adó,  és vagyoni típusú ügyek felügyelete, 
munkafolyamatok ellenőrzése, 
előterjesztések 

mukaköri leírás, 
kiadmányozás

Váczi Julianna             akadályoztatás és 
összeférhetetllenség esetén 

Gábor Lászlóné főkönyvi könyvelő
költségvetés tervezés, beszámoló, 
könyvelés, pénzügyi ellenjegyzés, 
érvényesítés

mukaköri leírás 
Baloghné Komlósi Ilona,   Perei Ildikó, Szujó 
Edina

Baloghné Komlósi Ilona Pénzügyi ügyintéző

Elóirányzatok módosítása, törzskönyvi 
nyilvántartás, könyvelés, tervezés, 
beszámolás, pénzügyi ellenjegyzés 
érvényesítés, pénztárellenőri feladatok

mukaköri leírás Váczi Julianna, Gábor Lászlóné

Szujó Edina Pénzügyi ügyintéző

Önkományzat és PH beszámoló, 
könyvelés adatszolgáltatások,IFT 
gazdálkodási feladatainak ellátása, 
intézményfinanszírozás

mukaköri leírás Gábor Lászlóné, Kiss Lászlóné

Kiss Lászlóné Pénzügyi ügyintéző

nemzetiségi önkormányzatok 
gazdálkodási  és pénztárosi feladatainak 
ellátása, bérnyilvántartás, 
vagyonbiztosítás, közterületi bevételei 

mukaköri leírás 
Szujó Edina, Szatmári Zsuzsanna (nemzetiségi 
önkormányzatok pénztárai)

Szatmári Zsuzsanna Pénzügyi ügyintéző

Önkormányza, Hivatal, IFT, Kistérségi 
Társulás pénztárainak kezelése, nem 
rendszeres kifizetések számfejtése. Szja-
val  kapcsolatos kifizetői feladatok

mukaköri leírás Kiss Lászlóné

Sós Magdolna Pénzügyi ügyintéző

5 gazdálkodó szervezet banki 
utalásainakteljesítése, karbantartása, 
önkormányzati lakások törlesztő 
részleteinek kiközlése bevételek figyelése, 
nyilvántartások vezteése.

mukaköri leírás Gábor Lászlóné

Molnár Tímea Pénzügyi ügyintéző

Önkormányzat, és a Hivatal vevői és 
szállítói számláinak iktatása, szerződé és 
köt.váll. modul használata, kamatmenets 
kölcsön és szociális pénzeszközök 
kapcsolódó nyilvántartások vezetése 

mukaköri leírás Sós Magdolna, Lipcsei Jánosné

Lipcsei Jánosné Pénzügyi ügyintéző

ÁFA és NAV-hoz kapcsolódó bevallások, 
beruházások, részesedések, tárgyi eszköz 
analitika, könyvelés

mukaköri leírás Gábor Lászlóné, Perei Ildikó, Molnár Tímea

Perei Ildikó Pénzügyi ügyintéző

Kistérségi társulás teljeskörű pénzügyi 
feladatai, bérkönyvelés, normatíva, 
gépjármű elszámolás

mukaköri leírás Gábor Lászlóné

Kis Jánosné Pénzügyi ügyintéző

támogatásigénylések,ellátásból  levont 
közüzemi díjak továbbítása, 
adatszolgáltatás külső szervek felé, 
energianyilvántartás

mukaköri leírás Molnár Tímea, Szatmári Zsuzsanna


