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Kiegészítés 
a IV/11. előterjesztéshez 

 
(Az Állami Számvevőszék ellenőrzése a Békési Roma Nemzetiségi Önkormányzat  

gazdálkodásával kapcsolatban) 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testületi anyagok kipostázását követően az előterjesztés mellékletét képező Intézkedési tervben a 
jogszabályi hivatkozások pontosításra kerültek a II/1-2. és a III/2. pontokban, mely módosítások az Intézkedési 
tervben Félkövér, dőlt betűvel kerültek kiemelésre.  

A módosítások a kipostázott határozati javaslatokat nem érinti, erre tekintettel kérem a T. Képviselő-testületet a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Intézkedési terv és a határozati javaslatok elfogadására.  

 

 

Békés, 2015. március 26. 

 

              Izsó Gábor sk. 
               polgármester 
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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. 24. § (4) bekezdése előír 
és 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  
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2. A zárszámadást jóváhagyásra úgy készítjük elő, hogy az elfogadásra kerülő határozat 

hivatkozzon mind azokra a mérgekre és kimutatásokra, melyeket az Áht. 91.§ (2) bekezdés a) 
pontja alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés a)-c) pontjai 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. 58. §-a szerint minden dokumentum esetében elvégezzük, amely a kapcsolódó 
dokumentumok fentiek szerinti alaki és formai követelményeinek vizsgálatát és 
észrevételezéseit jelenti. 

 
Határidő:  2015.01.01-től folyamatos  
Felelős:  Gazdasági osztályvezető 
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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  
 
 

 


