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Elıkészítette: Kovács László belsı ellenırzési vezetı Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 
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Elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2009. április 30-i ülésére 

Tisztelt Képviselı-testület! 

 

Az 1990. évi LXV. törvény 92. § (10) bekezdése alapján a 2008. évi ellenırzési terv 
végrehajtásáról az alábbiakban számolunk be.  

 

1. Az ellenırzési feladatok teljesítése 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (5) bekezdése szerint a jegyzı 
köteles gondoskodni a belsı ellenırzés mőködtetésérıl a pénzügyminisztérium által közzétett 
módszertani útmutatók és a nemzetközi belsı ellenırzési standardok figyelembevételével. A 
helyi önkormányzat belsı ellenırzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 
szervek ellenırzésérıl is.  

A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet szabályozza az államháztartás egészére kiterjedıen a 
költségvetési szervek belsı ellenırzési rendszerét. Az 1991. évi XX. törvény szerint a jegyzı 
hatáskörébe tartozik az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek 
pénzügyi-gazdasági ellenırzése.  

Az Ötv. 92. § (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belsı ellenırzési 
tervet a képviselı-testület az elızı év november 15-éig hagyja jóvá. A Képviselı-testület a 
2008. évi ellenırzési tervét a 329/2007. (X. 31.) számú határozatával fogadta el.  

Békés Város Önkormányzata a megkötött társulási megállapodás alapján a Békési Kistérségi 
Társulás munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belsı ellenırök) foglalkoztatásával 
gondoskodik a belsı ellenırzési feladatok ellátásáról. 

Az Ötv. 92. § (10) bekezdése szerint a polgármester éves összefoglaló ellenırzési jelentést – a 
tárgyévet követıen, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejőleg – a képviselı-testület elé 
terjeszti.  
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Az elfogadott ellenırzési terv szerint a 2008. évben elvégzendı ellenırzési feladatok az 
alábbiak voltak: 

1. A 2007. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának a 
felülvizsgálata. 

2. A 2007. évi pénzmaradvány felülvizsgálata a városi 
intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál. 

3. A városi intézmények felügyeleti ellenırzése: 
 - Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet 
 - Szociális Szolgáltató Központ  
 - Békés Városi Óvoda 
 - Békés Városi Kulturális Központ 
 - Jantyik Mátyás Múzeum 
4. Külsı ellenırzések megállapításait követı intézkedések 

eredményességének vizsgálata 
5. A közbeszerzések és közbeszerzési eljárások ellenırzése 
6. Az EU-s forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok 

teljesítésének ellenırzése 
7. A munkaerı- és bérgazdálkodás ellenırzése a városi 

intézményeknél. 

Békés Város Önkormányzatának a 2008. évben öt önállóan gazdálkodó és három részben 
önállóan gazdálkodó intézménye volt. Az intézmények számában az év közben változás nem 
történt. 

A 2008/2009-es tanévben a Békési Kistérségi Általános Iskolánál és a Békési Kistérségi 
Óvodánál az átvett kistérségi feladatok miatt feladatbıvülés következett be. Az általános 
iskolához Kamut és Murony települések, az óvodához pedig Kamut, Murony és Tarhos 
települések csatlakoztak intézményfenntartó társulás keretében. 

 

2. Az elvégzett ellenırzések megállapításai, tapasztalatai 

A Képviselı-testület 154/2008. (IV. 30.) számú határozata állapította meg a 2008. évi 
ellenırzésekkel kapcsolatban a fıbb feladatokat. 

E szerint: 

- A város intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál kétévente átfogó pénzügyi-gazdasági 
ellenırzést kell tartani. Az ellenırzések terjedjenek ki a pénzügyi-gazdálkodási szabályok 
betartására is. 

- Kiemelten kell vizsgálni a 2008. évi költségvetés elfogadásakor elhatározott intézkedések 
végrehajtását, azok hatását a költségvetési gazdálkodásra.  

- A FEUVE rendszer mőködtetéséhez elıírt belsı szabályzatok meglétét és a rendszer 
mőködését az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a soros vizsgálatok alkalmával 
ellenırizni kell.  
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- A pénzügyi-gazdasági ellenırzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, felszámolása 
érdekében megtett intézkedések végrehajtását utóvizsgálat formájában ellenırizni kell, és 
ezek eredményességérıl az éves ellenırzési beszámoló alkalmával számot kell adni.  

Az ellenırzések fıbb tapasztalatai, megállapításai a fenti határozat elıírásai alapján az 
alábbiakban foglalhatók össze.  

 

2/A. A városi intézmények felügyeleti ellenırzésének tapasztalatai 

A 2008. évben három önállóan gazdálkodó (Egyesített Egészségügyi Intézmény és 
Rendelıintézet, Békési Városi Óvoda, Békés Városi Kulturális Központ) és két részben 
önállóan gazdálkodó (Szociális Szolgáltató Központ, Jantyik Mátyás Múzeum) városi 
intézmény ellenırzését végeztük el.  

Az intézmények a feladataikat a képviselı-testületi határozattal elfogadott alapító okirat, 
valamint a hatályos Szervezeti és Mőködési Szabályzat alapján látják el.  

Az önállóan gazdálkodó intézmények évente elkészítették elemi költségvetésüket, 
összhangban az önkormányzat költségvetési rendeletével.  

Megállapítható, hogy az intézmények alapdokumentumai rendelkezésre állnak, tartalmukat, 
elfogadási idejüket tekintve megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.  

Az intézmények belsı pénzügyi-gazdálkodási szabályzatai megfelelnek a jogszabályi 
elıírásoknak, összhangban vannak az intézmények gazdálkodási jogkörével, valamint az 
egyéb dokumentumokkal. A jogszabályi változások figyelembevételével a belsı gazdálkodási 
szabályzatok folyamatos karbantartása, aktualizálása az intézményeknél megtörtént.  

Az önállóan gazdálkodó intézmények és a részben önállóan gazdálkodó intézmények közötti 
munkamegosztást és a felelısségvállalás rendjét megállapodásban rögzítették, amely a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzat mellékletét képezi. Ez a szabályozás megfelel a 
követelményeknek, következetes betartása biztosítja a zavartalan feladatellátást.  

Az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 149. § (2) 
bekezdés c) pontja elıírja, hogy a költségvetési szerv vezetıje az Áht. 97. § (2) bekezdésében 
meghatározott kötelezettségnek megfelelıen a 23. számú melléklet szerint értékelje a belsı 
kontrollok mőködését.  

Békés Város Képviselı-testülete által fenntartott intézmények vezetıi az aláírt 
Nyilatkozatokban elismerték, hogy gondoskodtak: 

− a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerő 
igénybevételérıl, az alapító okiratban elıírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelı ellátásáról, 

− a belsı kontroll rendszer megszervezésérıl, valamint hatékony, eredményes és 
gazdaságos mőködtetésérıl, 

− arról, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi elıírások szerint a valóságnak 
megfelelıen, átláthatóan, teljes körően és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre 
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vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 

Az átfogó ellenırzések során áttekintettük a folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi 
ellenırzés (FEUVE) szabályozásának rendszerét. A belsı szabályozások (szabálytalanságok 
kezelésének eljárási rendje, ellenırzési nyomvonal, kockázatelemzés) az év közben 
bekövetkezett feladatbıvülések miatti változásokat nem minden esetben követték 
naprakészen.  

A belsı ellenırzések során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény nem merült fel. 

A fıkönyvi könyvelést központi program alapján, saját számítógépen végzik az intézmények. 
A fıkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartás rendszerét minden vizsgált 
intézmény a sajátosságainak megfelelıen alakította ki. A nyilvántartások közötti 
egyeztetéseket a számviteli elıírásoknak megfelelıen rendszeresen elvégzik. A készletek, 
eszközök nyilvántartási rendszerét az intézmények számítógépes adatfeldolgozási rendszerre 
szervezték át, a kialakított nyilvántartási rendszerek a vagyonvédelmet biztosítják. 

A bizonylati rend és az okmányfegyelem betartását minden intézménynél szúrópróbaszerően 
kiválasztott kéthavi banki és pénztári bizonylatok tételes vizsgálatával ellenıriztük. 
Megállapítható, hogy a gazdasági mőveletekrıl, eseményekrıl alakilag és tartalmilag 
megfelelı bizonylatokat állítottak ki. A gazdasági mőveleteket a bizonylatok alapján a 
könyvviteli nyilvántartásban folyamatosan, szabályszerően rögzítik. 

A vagyonvédelem területén pozitív jelenség, hogy a vizsgált idıszakban az intézmények 
épületeibe betörés nem volt. Ez szoros összefüggésben van az utóbbi években megtett 
intézkedésekkel, az intézményeknél kiépített vagyonvédelmi rendszerekkel. 

A pénztár- és készpénzkezelésre vonatkozó elıírásokat az intézményeknél betartják, a 
szabályozás a vizsgált intézményeknél megtörtént, amely megfelel a jogszabályi, illetve a 
pénzügyi-biztonsági elıírásoknak.  

A pénztárak ellenırzése alkalmával a talált pénzkészlet megegyezett a nyilvántartás szerinti 
összeggel. A pénztárrovancsról minden esetben külön jegyzıkönyv készült.  

Megállapítható, hogy az intézmények költségvetése a mőködıképességet biztosította.  

A kiadások szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy meghatározó hányadot képviselnek a 
személyi juttatások és járulékaik (70-80%). A személyi juttatások elıirányzatai fedezetet 
nyújtottak az alkalmazottak illetményeire és juttatásaira. 

Az intézmények költségvetési rendeletben meghatározott létszámkerete az alábbi döntések 
következtében változott: 

A Képviselı-testület a 238/2008. (V. 29.) számú határozatával a Békési Kistérségi Iskola 
gazdasági ügyintézıi létszámának 1 fıvel, a Kistérségi Óvoda gazdasági ügyintézıi 
létszámának fél álláshellyel történı növelését feladatbıvülés jogcímén 2008. július 1-jével 
engedélyezte. Ugyanebben a határozatában a Képviselı-testület a Békési Kistérségi 
Óvodában feladatváltozás, illetve feladatbıvülés jogcímén 2008. augusztus 21-tıl 2 fı 
gyógypedagógusi álláshelyet létesített.  
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A Képviselı-testület a 343/2008. (VIII. 28.) számú határozatában a Békési Kistérségi 
Intézményfenntartó Társulás feladatnövekedése miatt az engedélyezett létszámkeretet a 
Békési Kistérségi Iskolánál 27 fıvel, a Kistérségi Óvodánál pedig 15 fıvel megemelte.  

A 389/2008. (IX. 30.) számú határozatával a Képviselı-testület a Békési Kistérségi Iskola 
létszámkeretét 1 fı pedagógus létszámmal megemelte a 2008/2009-es tanév 
tantárgyfelosztásában mutatkozó túlóraigény részbeni kiváltására 2008. július 1-jétıl  
2009. július 31-ig terjedı idıszakra.  

Az évközi döntések alapján a létszámváltozás két oktatási intézményt érintett. A Békési 
Kistérségi Iskola engedélyezett létszámkerete 29 fıvel, a Békési Kistérségi Óvoda 
alkalmazotti létszáma 17 fıvel növekedett.  

Az intézmények a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet betartották, a 
feladataikat a jóváhagyott létszámmal látták el.  

 

2/B.  Egyéb vizsgálatok tapasztalatai 

A normatív állami hozzájárulás 2007. évi igénybevételének ellenırzését öt városi 
intézménynél végeztük el. Az ellenırzés célja az volt, hogy a 2007. évi zárszámadáskor az 
állammal való elszámolást megfelelı dokumentumokkal alátámasszuk, illetve a 2008. évi 
költségvetés elkészítését segítsük. 

A 2007. évi pénzmaradvány felülvizsgálatát végeztük el az öt önállóan és a két részben 
önállóan gazdálkodó intézménynél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál, amely a Képviselı-
testület elé kerülı zárszámadási elıterjesztés elkészítésénél került hasznosításra. 

Az Állami Számvevıszék Békés Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének átfogó 
ellenırzését 2007. június hónapban végezte el. Az ellenırzés megállapításait tartalmazó 
számvevıi jelentést a Képviselı-testület 2007. augusztus 30-i ülésén tárgyalta meg.  
A Képviselı-testület a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési tervet 
fogadott el. A 259/2007. (VIII. 30.) KT számú határozattal elfogadott intézkedési terv 
végrehajtását ellenıriztük. Az ellenırzésünk idıpontjáig az intézkedési terv maradéktalanul 
nem teljesült, további intézkedések szükségesek az eredményes végrehajtás érdekében.  

A közbeszerzések és közbeszerzési eljárások ellenırzésénél megállapítottuk, hogy az 
52/2007. (II. 22.) KT számú határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzattal az 
önkormányzat eleget tett az elıírt szabályozási kötelezettségének. Az éves közbeszerzési 
tervet a vizsgált években a szabályzat II./1. fejezet elıírásai alapján állították össze, melyeket 
a polgármester jóváhagyását követıen megküldtek a Közbeszerzések Tanácsa részére.  
A megvizsgált közbeszerzési eljárások esetében a szabályzat elıírásainak megfelelıen jártak 
el. Az ellenırzés szabálytalanságot nem állapított meg. A vizsgált két évben lefolytatott 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban egy esetben sem kezdeményeztek jogorvoslati 
eljárást. 

Az EU-s forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítésének ellenırzése során 
négy EU-s támogatással finanszírozott projektet vizsgáltunk meg. Mind a négy projekt 
befejezıdött, a pénzügyi elszámolás egyik esetben sem zárult le az ellenırzésünk idıpontjáig. 
Minden projekt esetében megállapítható volt, hogy a projekt befejezését követıen a pénzügyi 
lezárás, elszámolás jelentısen elhúzódott. Az utófinanszírozás miatt ez finanszírozási 
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problémát okozott, mivel önkormányzati saját forrást kötött le. Az ellenırzés tapasztalatai 
szerint az EU-s pályázati pénzek elszámolása lassú és bürokratikus volt a vizsgált projektek 
esetében. Gyakori volt, hogy a pénzügyi elszámolási jelentéshez kapcsolódóan hiánypótlást 
kezdeményezett az irányító hatóság, melynek teljesítése után azok feldolgozása az indokoltnál 
és a támogatási szerzıdésben meghatározottnál hosszabb idıt vett igénybe.  

Megvizsgáltuk az alkalmazotti létszám alakulását a városi intézményeknél és a 
Polgármesteri Hivatalnál a 2008. évre vonatkozóan. A megállapításokról összefoglaló jelentés 
készült. A 2008. évi költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeret közhasznú és 
közcélú foglalkoztatás nélkül 713 fı volt, amely az évközi döntések következtében 759 fıre 
módosult, amely 46 fı létszámnövekedést jelentett. 2008. július 1-jével a Kistérségi Iskola 
feladatai bıvültek a muronyi és a kamuti általános iskolai oktatással, melynek következtében 
az alkalmazotti létszám 29 fıvel nıtt. Ugyanezen idıponttól a Kistérségi Óvoda feladatai is 
bıvültek a muronyi, a kamuti és a tarhosi óvodai neveléssel, az alkalmazotti létszám ezzel 
összefüggésben 17 fıvel nıtt.  

Az utóvizsgálatok keretében öt intézménynél megvizsgáltuk az ellenırzések megállapításai 
alapján készített intézkedési tervek végrehajtását. Megállapítható, hogy az intézmények 
vezetıi megfelelı intézkedéseket kezdeményeztek és azok végrehajtása eredményes volt. 

A 2008. évi országos népszavazás költségeinek ellenırzése során megállapítottuk, hogy az 
országos népszavazás pénzeszközeinek felhasználása a 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelet 
elıírásainak betartása mellett történt meg.  

Békés város jegyzıje felkérésére megvizsgáltuk a Szociális Szolgáltató Központban 
mőködtetett szociális foglalkoztatásra céljelleggel jutatott támogatások szabályszerő 
felhasználását. A szociális foglalkoztatás jelenleg öt telephelyen folyik jóváhagyott szakmai 
programok alapján. A foglalkoztatás keretében termék elıállítás történik, amelyet 
értékesítenek. Javasoltuk az értékesítésbıl származó bevételek beszedésének és befizetésének 
rendjét a készpénzkezelési szabályzatban újraszabályozni, mivel a jelenleg szabályozás nem 
tér ki részletesen a szociális foglalkoztatásból származó bevételek kezelésére. 

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete elfogadja az összefoglaló jelentést a 2008. évi ellenırzési 
terv végrehajtásáról, és az ellenırzések tapasztalatai alapján a 2009. évi ellenırzésekkel 
kapcsolatban a következı feladatokat határozza meg: 

1. A város intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál kétévente átfogó pénzügyi-
gazdasági ellenırzést kell tartani. Az ellenırzések terjedjenek ki a pénzügyi-
gazdálkodási szabályok betartására is. 

2. Kiemelten kell vizsgálni a 2009. évi költségvetés elfogadásakor elhatározott 
intézkedések végrehajtását, azok hatását a költségvetési gazdálkodásra.  

3. Az intézményeknél a soros vizsgálatok alkalmával ellenırizni kell a folyamatba 
épített elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzési rendszer mőködtetéséhez elıírt belsı 
szabályzatok meglétét, a rendszer mőködését és a belsı kontrollok érvényesülését.  
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4. A pénzügyi-gazdasági ellenırzések által feltárt hiányosságok megszüntetése, 
felszámolása érdekében megtett intézkedések végrehajtását utóvizsgálat formájában 
ellenırizni kell, és ezek eredményességérıl az éves ellenırzési beszámoló alkalmával 
számot kell adni.  

 
Határid ı:  folyamatos 

Felelıs:               Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 

Miklós Lajos Pénzügyi Bizottság elnöke 

 
 
Békés, 2009. április 17. 
 
 
         Izsó Gábor  
        polgármester 
 
 
……………..................... 
 Jogi ellenjegyzı 
 
 
……………..................... 
 Pénzügyi ellenjegyzı 
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1. számú melléklet 
 
 

A 2008. évben elvégzett ellenırzések és azok revizori nap ráfordításai 
 
  

 Az elvégzett ellenırzési  A ráfordított revizori 

 feladatok megnevezése       napok száma 

  

 

Békés 5 városi intézményénél 
végzett átfogó ellenırzés 91 
 
2007. évi normatív állami  
hozzájárulás ellenırzése 46 
 
2007. évi pénzmaradvány 
felülvizsgálata 14 
 
Munkaerı- és bérgazdálkodás 
ellenırzése a városi intézményeknél 
és a Polgármesteri Hivatalnál 10 
 
2008. évi országos népszavazás 
költségeinek ellenırzése 1 
 
Külsı ellenırzések megállapításait  
követı intézkedések eredményességének  
vizsgálata 16 
 
A közbeszerzések és közbeszerzési eljárások  
ellenırzése 12 
 
Az EU-s forrásokkal megvalósuló  
fejlesztési feladatok teljesítésének ellenırzése 20 
 
A szociális foglalkoztatásra céljelleggel  
jutatott támogatások ellenırzése 8 
 
Utóvizsgálat 5 városi intézménynél 5 
 
  

 Összesen 223 

  

 


