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Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. I. félévre vonatkozó munkaterve
szerint 2020. márciusi ülésén tárgyalja meg a belső ellenőr által a 2019. évben folytatott belső
ellenőrzések végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Juhos Józsefné belső ellenőr, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített tájékoztató
anyagot, melyet j elen előterj esztéshez mellékeltünk.

Az ellenőrzési feladatok teij esítése

A helyi önkormányzatokról szóló 201 1 . évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban. Mötv.) 1 1 9.
(3)-(4) bekezdései szerint a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről a
Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési
standardok Figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni
kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A 3 70/20 1 1 . (XII. 3 1 .) kormányrendelet (a továbbiakban Bkr. ) szabályozza az államháztartás
egészére kiterjedően a költségvetési szervek belső ellenőrzési rendszerét. A helyi önkormányzatok
és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-
és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. (1) bekezdés e) pontja szerint a jegyző
hatáskörébe tartozik az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-
gazdasági ellenőrzése.

A belső ellenőrzés a belső kontrollrendszeren belül, a monitoring rendszer részeként a közpénzügyi
ellenőrzés hármas védelmi vonalából az első védelmi vonalat képviseli a kormányzati ellenőrzés
és a külső (ASZ) ellenőrzés előtt. Kiemelt feladata tevékenységén keresztül elősegíteni a belső
kontrollrend-szer minőségének és hatékonyságának javítását, ezáltal biztosítani a szabályszerű
közpénz felhasználását és a közvagyon védelmét.

A 2019. évi belső ellenőrzéseket a Jegyző megbízásából Juhos Józsefné belső ellenőr végezte el.
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A belső ellenőr képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a jogszabályban előírt képzettségi
követelményeknek. A belső ellenőr szerepel a Nemzetgazdasági Minisztérium belső ellenőrzést
végző személyek nyilvántartásában, az 51 14196 regisztrációs számon. A regisztrációval a belső
ellenőr eleget tett az Aht. 70. (4) és (5) bekezdéseiben foglalt kötelezettségnek.

A Bkr. 49. -a Írja elő az éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló elkészítését. A belső ellenőr a
2019. évi belső ellenőrzési munkatervet a Bkr. 29. -ának megfelelően a munkaerőkapacitás
felmérés és kockázatelemzés alapján állította össze. melyet a Békés Város Onkormányzata
Képviselő-testülete 461/2018. (XI. 29.) számú határozata szerint fogadott el.

A Képviselő-testület által elfogadott ellenőrzési terv szerint a 20 1 9. évben elvégzendő ellenőrzési
feladatok az alábbiak voltak:

. 2019. normatív állami hozzájárulás elszámolásának felülvizsgálata önkormányzat
és intézményei

. 20 1 9. évi pénzmaradvány felülvizsgálata.

Intézmények felügyeleti ellenőrzése:
. Békés Város Polgármesteri Hivatala 20 1 7-201 8 évekre vonatkozóan
. Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2017-2018

évekre vonatkozóan
. Békési Püski Sándor Könyvtár
. Jantyik Mátyás Múzeum

Egyéb ellenőrzések.
. a Békési Önkormányzati Tűzoltóság önkormányzati támogatás felhasználásának
ellenőrzése.

Az egyéb tevékenység kapacitásigényének egy részét az alábbi feladatok ellátása teszi ki, úgymint:
. éves terv összeállítása kockázatelemzés alapján,
. összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elkészítése,
. belső ellenőrzések nyilvántartása,
. intézkedések nyomon követése,
. éves képzési terv készítése,
. ellenőrzési jelentések háttér feladati (p1. megbízólevél készítése, ellenőrzési program

összeállítása, jelentéstervezetek egyeztetése, megküldése, iratanyagok irattárazása).

A Jegyző, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője felelős a belső ellenőr funkcionális (feladatköri
és szervezeti) rnggetlenségének biztosításáért. A Polgármesteri Hivatalban a belső ellenőrzés
függetlensége biztosított, mert szervezeti szempontból a belső ellenőrzés közvetlenül a Jegyző
alárendeltségébe tartozik, illetve feladatköri szempontból is, mivel a belső ellenőr az ellenőrzésen
kívül más tevékenységben nem vett részt (p1. a szervezet operatív működésében), tevékenységének
tervezése során önállóan, az ellenőrzési program végrehajtásában befolyástól mentesen járt el. A
módszerek kiválasztását önállóan végezte, az ellenőrzésij elentéseket befolyástól mentesen állította
össze. A belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásban, amelyek a Polgármesteri
Hivatal operatív működésével kapcsolatosak. Tehát a belső ellenőr szervezeti és funkcionális
függetlensége biztosított volt, ellenőrzést akadályozó tényezők nem merültek fel, az ellenőri
munkát támogatató technikai feltételek rendelkezésre álltak.
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Az ellenőrzési tervben megjelöltfeladatok maradéktalanul megvalósultak.

A belső ellenőrzési jelentések a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben előírt tartahrii és formai
követelmények figyelembevételével készültek el. A belső ellenőrzés az ellenőrzési
programfegyelmet betartva, jogszabályi hivatkozást is tartalmazó meglIapításokat,
következtetéseket tett és a vezetés számára is hasznosítható javaslatokat fogalmazott meg.

Az ellenőrzés során tapasztalt eredmények, hiányosságok értékelésre kerültek és a folyamatok
hatékonyabb működtetése érdekében az elvégzett ellenőrzésekről készített ellenőrzési
jelentésekben javaslatokat fogalmazott meg, amelyek elsősorban szabályozottság és az operatív
területekre vonatkoztak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont költségvetési szerv, illetve az adott munkafolyarnat felelősei
az ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a
belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, ami hozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segítséget az ellenőrzés
megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy a
vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadályozza a vizsgálat.

A javaslatokat az ellenőrzött szervek, illetve szervezeti egységek vezetői elfogadták.

A 2019. évben a belső ellenőrzés által elvégett vizsgálatoknál sem büntető, sem szabálysértési,
sem kártérítési, sem pedig fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy
hiányosság gyanúja nem merült fel.

Osszegzés

Összességében elmondható, hogy az ellenőrzés által tett javaslatok végrehatásával a belső
kontrollrendszer szabályszerűsége és eredményessége növelhető, j ellemzően a
kontrolitevékenységek javításával.

Az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés a jogszabályi előírásoknak és a közzétett módszertani
útmutató ajánlott előírásainak figyelembevételével készült el, amelyet részletesen az 1. sz.
melléklet tartalmaz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót szíveskedjen megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni.
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Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi ellenírzési terv
végrehajtásáról szóló összefoglaló jelentést a határozat melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

Határidő: folyamatosan
Felelős: Tárnok Lászlóné jegyző

Csibor Géza, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke

Békés, 2020. március 20.

/Lt1L
Kálmán Tibor

polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző
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1. sz. melléklet

Összefoglaló éves ellenőrzési jelentés

Békés Város

Önkormányzatának 2019. év belső ellenőrzéséről



Az elvégzett ellenőrzések megállapításai, tapasztalatai:

1.) Normatív állami hozzájárulás 2018 évi i2énvbevételének ellenőrzése

A normatív állami hozzájárulás 2018. évi igénybevételének ellenőrzését négy városi

intézménynél végeztük el. Az ellenőrzés célja az volt, hogy a 20 8. évi zárszámadáskor az

állammal való elszámolást megfelelő dokumentumokkal alátámasszuk, illetve a 2019. évi

költségvetés elkészítését segítsük.

Az állammal történő elszámolás során 10 617 184 forint visszafizetési kötelezettsége

keletkezett az Önkormányzatnak.

A normatív állami támogatás igénylése és teljesítés

alakulását intézményenként az alábbi táblázat mutatja be:

utáni visszafizetési kötelezettség

Adatok: Ft-ban

Igényelt állami Teljesítés után járó Eltérés

Intézmény

hozzájárulás állami hozzájárulás + I -

99411 300 92499200Bölcsődék -6 912 100

Óvoda 265 1 12 952 266 224 252 1 1 1 1 300

162 908 940Szoc. Központ 158 403 396 -4 505 544

Támogatói Szolgáltatás 22 768 800 22 768 800 o
III.3.n Óvodai és iskolai szociális

4 586 322 4 586 322segítő tevékenység támogatása
O

Kedvezményes étkeztetés 136 348 720 136 037 880

(Önkormányzat) -3 1 O 840

Osszesen 691 137 034 680 519 850 -10 617 184
III. A település önkormányzatok
szociális feladatainak egyéb 154 024 000 1 54 024 000
támogatása o
Könyvtári, közművelődési és

29 053 407 29 053 407múzeumi feladatok támogatása
O

Helyi Önkormányzatok
működésének támogatása 370 378 966 370 378 966
beszámítás és kiegészítés után

O

Mindösszesen 1 244 593 407 1 233 976 223 -10 617 184
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2.) A 2018 évi kö1tsévetési maradvány felülvizs2álata

A 2018. évi költségvetési maradvány felülvizsgálatát Önkormányzat és az általa fcnntartott

minden intézménynél elvégeztük, amelyekről intézményenként jegyzőkönyv készült. A

megállapítások a képviselő-testület elé kerülő zárszámadási előterj esztés elkészítésénél

kerültek hasznosításra.

Maradvány (ezer Ft-ban)

Intézmény Jóváhagyott
Kötelezettséggel

Maradvány Szabad Maradvány
terhelt összeg

111424827 108549540 2875287 2875287
Rendelőintézet

Kecskeméti Gábor Kulturális 33 285 89747 941 605 14 655 708 14 655 708Központ

Könyvtár 21 348 303 19 795 364 i 552 939 1 552 939

Múzeum 3 428 3764597039 1 168663 1 168663

Polgármesteri hivatal
4 623 599 416 124 207 475 4 207 475

Öiormányzat 3 153 188 358 2 850 234 491 302 953 867 302 953 867

Intézményfenntartó Társulás 1 73 626 816
(Óvoda+Szociális 174 796 635 1 169 819 1169 819
Szolgáltató Központ.)

Osszesen 3 189 336 6083 517 920 366 328 583 758 328 583 758
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Intézmények fe1üye1eti ellenőrzése:

3.) Békés Város Pol2ármesteri Hivatal

Az ellenőrzés célja az volt. hogy

- a Polgármesteri Hivatal szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzatok megfelelnek-

e ajogszabályi előírásoknak, valamint az alapító okiratnak;

- a korábban végzett belső ellenőrzés megállapításai alapján a feltárt hiányosságok megszüntetése

érdekében megfelelő intézkedéseket megtették e;

- a feladatellátás szakmai céljaihoz a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan használták-e

fel;

- a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott munkaerő- és bérgazdálkodási mutatói hogyan alakultak.

Az ellenőrzés bemutatása:

A polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat által fenntartott költségvetési intézmény, a

Polgármesteri Hivatal jogállása: Önálló jogi személy.

Szabályzatok ellenőrzése

A belső szabályzatokban a felelősségi köröket meghatározták, a feladatok szétválasztása,

megfelelő elosztása megvalósult. A gazdálkodási feladatok egyes folyamatait elkülönítették.

A szabályzatok ellenőrzése során megállapításra került, hogy az ellenőrzés időpontjában több

szabályzat is aktualizálásra került, illetve folyamatban volt annak elkészítése, ami már mostanra

el is készült.

. Az ellenőrzés szükségesnek tartja a munkaidő nyilvántartással kapcsolatban a beléptető

rendszer használatára vonatkozó belső szabályozat elkészítését. Abban rendelkezni kell arról,

hogy a munkaidő nyilvántartás visszamenőleg ellenőrizhetővé váljék, valamint arról is, hogy

kinek és mikor kell kontrollálni a jelenlétet, a szabadságot, továbbá más egyéb eljárási

szabályokat. (p1. belépni az épületbe, kilépéskor, stb. mi a szabály)

Egyéni védőeszköz juttatási szabályzattal rendelkezik ugyan a Hivatal, de az nem teljes

körű, hiányzik a konyhai dolgozóknak, a közterület felügyelőknek jutatott munkaruhára
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vonatkozó szabályozás. Javasolom a Munkaruha, szabályzat kidolgozását, úgy hogy annak

nyilvántartási rendjét is magába foglalja.

. Beruházási szabályzatot, és az Uniós támogatásokkal kapcsolatos eljárási- és pénzügyi

szabályozást is aktualizálni szükséges.

. Az ellenőrzés idején a Hivatal Pénzügyi Osztályának a szabályzatok karbantartásáért felelős

osztályvezető elvégezte a szabályzatok felülvizsgálatát, aktualizálását. A gazdálkodási szabályzat

(kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolása, utalványozás és a

finanszírozás rendéről szóló szabályzat) kiegészítésre került. A számviteli politikát és a

számlarendet az ASP integrált önkormányzati rendszer alkalmazásával bekövetkezett

módosításoknak, illetve a személyi változásoknak megfelelően aktualizálták. Az eszközök

leltározás és leltárkészítési, értékelési szabályzatát és a pénzkezelési szabályzatát is

felülvizsgálták, aktualizálták. A pénzügyi, számviteli szabályzatok hatálya kiterjesztésre került a

gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményekre, illetve a nemzetiségi önkormányzatokra.

A költsé2vetés végrehajtásának a vizsá1ata

A vizsgált időszakban a teljesített bevételek és kiadások az alábbi táblázat mutatja:

2017.év 2018.év
Megnevezés

összeg % összeg %

BevételekÖsszesen 436245337 100 517366757 100
Kiadások Összesen 424 195 414 100 512 743 158 100
Maradvány 12 049 923 4 623 599

A vizsgált években az összes bevétel 73,14%-át, illetve 201 8. évben 70,97%-át költségvetési

támogatás adta. Az összes kiadáson belül a legnagyobb hányadot a személyi jellegű kiadások és

járulékai tették ki.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal a költségvetési bevételi és kiadási

előirányzatok keretein belül az Államháztartási törvény előírásainak megfelelően gazdálkodott.

. A munkaerő- és munkabér 2azdálkodás ellenőrzése

A 2017. évben foglalkoztatott létszámát szakfeladatonként az alábbi táblázat mutatja be:
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Megnevezés Terv Tény Eltérés

Munkahelyi étkeztetés 6 6 -

Igazgatási tevékenység 63 58 -5

Kisegítő szolgálat 3 3 -

Összesen 72 67 -5

A 20 1 7. évben a költségvetésben engedélyezett létszámkeret 72 fő volt. Az engedélyezett

létszámkerettel szemben a ténylegesen foglalkoztatottak létszáma éves szinten 67 lő. Ebből58 fő

köztisztviselő. Tartósan távollévők száma 5 fő (GYES, GYED).

A 2018. évben a tervezett és ténylegesen foglalkoztatott létszám alakulását szakfeladatonként az

alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés Terv Tény Eltérés

Munkahelyi étkeztetés 6 6 -

Igazgatási tevékenység 63 59 -4

Kisegítő szolgálat 3 4 +1

Összesen 72 69 -3

A 2018. évben a tervezett létszám 72 fő, mellyel szemben a tényleges foglalkoztatás 69 fő volt.

Ebből köztisztviselő 60 fő, konyhai dolgozó 5 fő, kisegítő munkatárs 4 fő. Tartósan távollévők

száma 6 fő volt. (GYES, GYED).

A személyi jellegű kiadások alakulását a vizsgált időszakban az alábbi táblázat szemlélteti:

adatok Ft-ban

Eredeti Módosított Teljesítés
Megnevezés . . .. százalé

eloiranyzat eloiranyzat osszege
ka

2017. év 202 086 000 232 612 175 210 659 081 90,56

20l8.év 253456000 263647998 236015891 89,52

Szúrópróbaszerűen ellenőriztem a munkaköri leírásokat. A munkaköri leírások csak részben

aktualizálták, azok megfelelnek az előírásoknak, azonban több dolgozó munkaköri leírását még

6



nem frissítették, előfordult, hogy már régen más feladat végzésére van megbízva a dolgozó, de

még a régi munkaköri leírása volt megtalálható.

A Humán erőforrással foglalkozó munkatárs tájékoztatása szerint a munkaköri leírások

elkészítése folyamatban van.

Az ellenőrzés időpontjára egyedül a pénzügyi osztály készítette el teljes körűen minden

dolgozónak a munkaköri leírását.

Tájékoztatás szerint a munkaköri leírások aktualizálása az ellenőrzés időpontjában

folyaniatban van.

• A táryi eszközökkel való 2azdálkodás ellenőrzés

A Polgármesteri Hivatal vagyonértékének alakulása a 2017—2018. években

adatok Ft-ban

Bruttó érték 2017. XII. 31. 2018. XII. 31.

Elszámolt Elszámolt
Megnevezés

2017 év 2018 év záró összeg érték- záró összeg érték-

csökkenés csökkenés

Inimateriális
55.892 7.411.636 27.694 7.439.834

javak 7.467.528 7.467.528

Ingatlanok 139.078.165 139.078 165 108.959.883 30.118.282 108.057.736 31.020.429

Gépek,
5.421.000 49.102.362 3.832.527 51.336.857

berendezések 54.523.944 55.169.384

Járművek 4.720.000 4.720.000 O 4.720.000 O 4.720.000

Osszesen 205.789.637 206.435.077 114.437.357 91.352.280 111.917.957 94.517.120

A felhalmozási célú kiadásokra a 2017. évben 4 470 677 Ft-ot, a 2018. évben 4 860 965 Ft-ot

fordítottak a következő táblázatban részletezettek szerint

A felhalmozási kiadások szakfeladatonkénti alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés 2017. év 2018. év

Ugyviteli és számításteclmikai eszköz. Vásárlás 790 755 3 242 784
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Irodai beszerzések 1 635 041 584 750

Emeleti folyósóra ajtókészítés 444 88 1 O

Munkáltató kölcsön nyújtása 1 600 000

Beruházási célú előzetesen felszám. áfa 1 033 431

Összesen 4 470 677 4 860 965

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a központi jogszabályi előírásoknak megfelelő és a helyi

sajátosságokat is tükröző, az eszközök leltározási és leltárkészítési szabályzattal.

A tárgyi eszközök tételes mennyiségi leltározása a vizsgált időszakban nem volt, a belső

szabályzat és számviteli törvény szerint 3 évenként kell tételes leltározást elvégezni, s ez

utoljára 2016 évben volt, így az 2019 évben lesz aktuális a mennyiségi tárgyi eszköz leltár.

A leltározás 20 1 9. december 3 1 -ig megtörtént.

A polgármesteri Hivatalban használhatatlan nullára leírt számítógépeket. alkatrészeket

selejtezetek a vizsgált időszakban. Az eszközök selejtezéséről szakvéleményt kértek, veszélyes

hulladékra tekintettel, gondoskodtak a hulladékként való elszállításáról, az elszállítás tényét a

hulladékgyűjtő igazolta.

. A Hivatali Étkezde üzemeltetésének ellenőrzése

A Hivatali Étkezde az 1986. évtől üzemel. A konyha kapacitása 420 adag naponta.

A konyha nem rendelkezik Élelmezési szabályzattal, ezért felhívom a figyelmet az étkezési

szabályzat elkészítésére.

A lefőzött ebéd adagok száma a vizsgált időszakban az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés 2017. év 2018. év

Lefőzött ebéd adagok száma 92 008 83 302

Sajátdolgozókadagszáma 4563 3585

Saját dolgozók aránya 0,49% 0,43%

Étkezési napok száma 252 240
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Egy napra eső adagok száma 365,1 1 347,1

Az egy napra eső adagszám alapján megállapítható, hogy a konyha kapacitás-kihasználtsága

alacsony, hiszen mind a két évben a 420 ételadag alatt maradt az egy napra eső lefőzött

adagszám. A Szolgáltató Központtal kötött megállapodás a konyha bevételét pozitívan

befolyásolta 201 7-201 8. évben, de még így is a kapacitás kihasználtsága alacsony.

Az élelmezési nyersanyagok beszerzése 20 1 7, 20 1 8 években, a korábbi években lefolytatott

közbeszerzési eljárás alapján nyertes beszállítóktól történt. A konyha figyelemmel van arra,

hogy minél nagyobb arányban a helyben kistermelők által megtermelt nyersanyagot

vásároljon.

Az élelmezésvezető a nyilvántartásokat kézzel vezette, a mai digitális és számítástechnika

világában ez a módszer elavult. A nyilvántartási rendszer korszerűsítése a szükséges feltételek

megteremtésének rnggvényében indokolt lenne. Javasolom az élelmezési intbrmatikai

rendszer bevezetését, alkalmazását, amellyel az étkezéssel kapcsolatos nyilvántartásokat

napra készen lehet vezetni.

Tudomásom szerint ez az élelmezési informatikai rendszer beszerzésre került, s 2020. január

1 -től használatban van.

Az ételadagok növelése érdekében szükség lenne a konyha népszerűsítésére, akár a saját

dolgozók körében is, miután a saját dolgozói ételadag száma is 2017 évi 4563 étel

adagszámról lecsökkent 3585 adagszámra.

. A számviteli nvilvántartások helyességének és a 2azdálkodás szabályszeríísé2ének
ellenőrzése

A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a kötelezettségvállalást, utalványozást,

ellenjegyzést és az érvényesítést az arra felhatalmazottak végezték. Azonban előfordult, hogy

a bizonylatról valamelyik aláírás hiányzott.

A beszerzések esetén a szállító(k), szoláltató(k) kiválasztásához, a szerződések számától

függetlenül, a piaci árnak való megfelelés bizonyításához, legalább három, azonos tárgyú,

összehasonlítható, összegében egyértelmű, a szerződés tárgya szerinti tevékenységi területen
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tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól írásos (e-rnailben, faxon, vagy postai úton) ajánlatot

kell bekérni, a közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzések rnegva1ósítsával és

ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szól 459i’20 1 6 (X1L23) Korrn. rendelet alapj án.

A Polgármesteri Hivatalnál történt infonriatikai eszközbeszerzés, amelynek az értéke

meghaladta az egy millió forintot, a Hivatal a három árajánlat közül a legkedvezőbb ár alapján

választotta ki a szállítót.

A hivatali gépjármű használata utáni költség elszámolás nem volt szabályszerű, mivel egy

átlagolás alapján határozták meg az elszámolt költséget, ami nem felel meg a jogszabályban

meghatározott elszámolási feltételeknek. Az eltérés minimális, de mindenkor a számla alapján

kell költségeket elszámolni, azonban figyelembe kell venni a NAV által közzétett norma

szerinti költséget, s a számla szerinti összeg nem haladhatja meg a km alapján elszámolt

költséget.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a gazdasági műveletekről, eseményekről alakilag és

tartalmilag megfelelő bizonylatokat állítottak ki, melyek alapján a gazdasági eseményeket a

könyvviteli nyilvántartásokban folyamatosan és szabályszerűen rögzítették.

A Polgármesteri Hivatalnál a befolyt bevételek az ellátandó feladatok finanszírozását

biztosították.

A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési bevételi és

kiadási előirányzatok keretein belül az Államháztartási törvény előírásainak megfelelően

gazdálkodott. A Polgármesteri Hivatal költségvetésben engedélyezett létszámkeretét nem

haladta meg a vizsgált időszakban.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/201 1 (XII.31) Kormányrendelet

alapján a belső ellenőrzés rendjének kialakítása, szabályozása megtörtént. Biztosított, hogy a

belső ellenőrzés funkcionálisan függetlenül működjön.
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4.) Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai

Központ átfo2ó pénzüyi-azdasái ellenőrzéséről

Az ellenőrzés Célja: annak megállapítása volt, hogy

- az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzatok megfelelnek-e a

jogszabályi előírásoknak, valamint az alapító okiratnak;

- a feladatellátás szakmai céljaihoz, a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan

használták-e fel;

- az intézményjóváhagyott létszám-és bérgazdálkodási mutatói hogyan alakultak.

A Kulturális Központ gazdálkodási feladatait 20 1 7 évben a Békési Költségvetési Iroda látta

el, majd 2018 évben a Költségvetési Iroda beolvadt a Békési Polgármesteri Hivatalába, s

ezután a gazdálkodási munkálatokat a Hivatal végzi. A feladat elvégzéséről készült egy

„Megállapodás gazdálkodás feladatok ellátására”. Az önállóan működő intézmények közötti

munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a megállapodás rögzíti, amely szabályozás

megfelel a követelményeknek, következetes betartása biztosítj a a zavartalan feladatellátást.

Szabályzatok felülvizsgálata:

Megállapításra került, hogy a szervezeti- és személyi változásoknak megfelelően elkészült az

Új SZMSZ, hiányosságként állapítottam meg, hogy a szabályzatot jóváhagyásra nem

terjesztették be a Békés Város Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottságnak.

A szabályzatok egy részénél a címlapon a dátum 201 9. január 1 -től hatályos azonban a

bekövetkezett változások nem lettek átvezetve a szabályzatokon, hatályon kívül helyezett

jogszabályra történik a hivatkozás.(pl. Számviteli politika, Közbeszerzési belső szabályzat,

belső kontrollrendszer szabályzata).

Több belső szabályzatot szükséges felülvizsgálni a tartalmát illetően is, s a változott

j ogszabályoknak megfelelően aktualizálni szükséges.

Az ellenőrzés részére nem került átadásra az iratkezelési szabályzat, de az SZMSZ sem sorol

fel ilyen szabályzatot. Minden közfeladatot ellátó iratképző szervnek saját iratkezelési

szabályzattal, illetve annak mellékletét képező irattári tervvel kell rendelkeznie. Ennek pontos
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részleteit a köziratokról szóló 1995. évi LXVI: törvény 9-10 -a és a 335/2005 (XII.29) számú

Kormány rendelet határozza meg.

A Belső kontrolirendszerről kiadott szabályzatot a hatályos Bkr. előírásai, valamint szakmai

segédanyagok alapján felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat el kell végezni,

miután olyan hivatkozások szerepelnek, amik már nincsenek érvényben. (p1: FEUVE)

Az Intézménynél belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot nem készítettek, belső

adatvédelmi nyilvántartást nem vezettek, ezzel megsértették az Avtv. 3 l/A. (2) bekezdés d)

e) pontjában és a (3) bekezdésben előirtakat, valamint az Info tv. 24. (2) bekezdés d), e)

pontjában és a (3) bekezdésében előirtakat. Az intézmény a közérdekű adatok megismerésére

irányuló igények teljesítésének rendjére szabályzatot az Avtv. 20. (8) bekezdése, illetve az

Info. tv.32 30. (6) bekezdése alapján a vizsgált időszakra nem készített.

Tájékoztatás szerint a Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

elkészült, amely az intézményekre is kiterjed.

A 2018.január.O1-től hatályos Számviteli Politikában nem került rögzítésre az általános

költségek tevékenységekre történő felosztásának módja, a felosztáshoz alkalmazott mutatók,

vetítési alapok. Az Áhsz. 46. (3) bekezdése szerint a 6-7 számlaosztály vezetői információs

igények kielégítésére, ezen belül elsősorban a szervezeti egységek elszámoltatására, a

költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítására használható.

Szükséges a pénzkezelési szabályzatba a bankkártya használatával kapcsolatos eljárási

rendet belevenni, továbbá a pénztár helyettesnek, és a többi pénzbeszedéssel, foglalkozó

munkatársaknak (Dánfok, Kikötő, Sportcsarnok, Sportpálya) is szükséges a felelőségi

nyilatkozatot mellékelni.

Az ellenőrzéskor felhívtam, az Igazgató figyelmét a belső szabályzatok mielőbb

felülvizsgálatára, ahol szükséges a jogszabályi -‚ szervezeti változásoknak megfelelően

azokat aktualizálni.

A 2azdálkodási tevékenvsé2 ellenőrzése

2017.év 2018.év
Megnevezés

összeg % összeg %

Bevételek Összesen 147 830 350 98 O/ 226 777 415 97,04

Kiadások Összesen 133 711 314 88°/o 178 835 810 76,53°/o
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Maradvány 14119036 47941 605

Az intézmény költségvetésében meghatározó forrás az önkormányzati támogatás, az összes

bevételen belüli részaránya 46,69 0%, illetve 3 1 ‚72 volt a vizsgált években. Az összes kiadás

43,9 %-át a személyi jellegű kiadások és járulékaik összege tette ki, mind két évben.

Évek óta meghatározó rendezvénysorozat a Békés-Tarhosi Zenei Napok (BÉTAZEN).

A Békés-Tarhosi Zenei Napok költségvetése pályázati és céltámogatásokból, részvételi díj

befizetésekből, valamint hangverseny j egybevételből állt.

Az utóbbi kétévi pénzügyi mérlegét az következő táblázat mutatja.

adatok Ft-ban

Megnevezés 2017. év 2018. év

Működési bevétel 3 064 375 1 992 100

Önkormányzati támogatás 19 1 825 1 000 000

Átvett pénzeszközök 2 073 500 150 000

Támogatások (Minisztériumi és
5 000 000 10 600 000

TAO tám.)

.. ‚ 10 329 700
Osszes bevetel 13 742 100

Osszes kiadás 10 329 700 14 867 370

Egyenleg O -125 270

A rendezvény pénzügyi egyenlege a 201 7. évben a kiadás összege megegyezett a bevétel

összegéve, a Minisztériumi támogatások és a működési bevétel pontosan fedezte a 10 329 700

Ft kiadást.

A város életében másik kiemelkedő rendezvénye a Madzagfalvi Napok rendezvénysorozat,

melynek pénzügyi mérlegét a következő táblázat szemlélteti.

adatok Ft-ban

Megnevezés 2017. év 2018. év

Működési bevétel 1 557 250 3 050 860

Önkormányzati támogatás 1 500 000 000 000

Osszes bevétel 3 057 250 4 050 860

Osszes kiadás 6 507 698 10 849 900

Egyenleg -3 450 000 -6 799 040
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A 2017. évben a rendezvény összes kiadása 3 450 000 Ft-tal haladta meg az összes bevételt.

A 201 8. évben a pénzügyi egyenlege -6 799 040 Ft veszteség. Az önkormányzati támogatás

2018 évben egy kicsit kevesebb volt, mint a korábbi évben, azonban a 2018. évben a

veszteség majdnem a duplájára nőtt.

Az intézmény a rendezvények vesztességét saját forrásból (pénzmaradványból, s egyéb)

fedezte. Az önkormányzati támogatás összege 2018 évben I 000 000 Ft volt, de az

önkormányzati támogatás mellett több civilszervezet is támogatta a rendezvényeket. Az

Emberi Erőforrások Minisztériuma BÉTAZEN támogatása jelentős 2018. évben 10 600 000

forint volt, ami nagymértékben hozzájárult a rendezvény sikeres rendezéséhez.

Összefoglalóan megállapítható, hogy a vizsgált időszakban a Kecskeméti Gábor Kulturális

Sport és Turisztikai Központ költségvetése a működőképességet biztosította. Az intézmény

forrásai között jelentős szerepe volt a pályázati pénzeszközöknek, amelyeken keresztül

lehetőség nyílt új eszközök beszerzésére, a közmunkaprogram keretében a munkavállalók

támogatására, mindez elősegítették a színvonalas munkavégzést.

A munkaerő- és munkabér 2azdálkodás ellenőrzése

Az intézmény alkalmazotti létszámának alakulása a vizsgált években:

Teljes munkaidőre

Eredeti terv Módosított terv Tény átszámitott létszám
Megnevezés

Főfogi. Részfogl. Főfogi. Részfogi. Főfogi.

2017.év 16 O 16 O 15 O 15

O2018.év 1’7 O 17 16 O 16

A Kulturális Központ összesen (Dánfok, Kikötő, Uszoda, Sportcsarnok) 2017. évi és 2018.

évi költségvetésben meghatározott alkalmazotti létszámkerete 1 6, illetve 1 7 fő volt, a

ténylegesen foglalkoztatott létszám mind két évben 1 fővel kevesebb volt az engedélyezett

létszámkeretnél. Betöltetlen álláshely: 20 1 ‘7 évben 1 fő, 20 1 8 évben I fő igazgatóhelyettesi

állás volt.

Az intézménynél 20 1 7 évben 7 fő, míg 20 1 8 évben 4. fő közfoglalkoztatott, és 8 fő egyéb

foglalkoztatásban résztvevő (EFOP és TOP, valamint GLNOP pályázatos foglalkoztatás)

dolgozott.
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A személyi jellegű kiadások ésjárulékai alakulása a 2017 - 2018. években.

adatok Ft-ban

Előirányzat Teljesítés
Megnevezés

eredeti módosított összege %-a
2017. évszemélyijellegűkiadás 45 523000 48 337601 48 337601 100%

2017 év munkáltatót terlielőjárulékok 10 200 000 10 424 061 10 424 061 100%

2017 év összesen 55 723 000 58 761 662 58 761 662 100%
2018. év személyi jellegű kiadás 50 298 695 I 12 75 I 375 72 852 652 64, %

2018 év munkáltatót terhelőjárulékok 10 698 000 12 658 154 12 658 154 100%

20l8évösszesen 60996695 125409529 85510806 68%

A személyi jellegű kiadásokon belül a külsős személyi jellegű kiadások alakulása a 2017 -

2018. években:

adatok Ft-ban

Előirányzat Teljesítés
Megnevezés

eredeti módosított összege %-a

2017.év 7494000 4011339 4011339 100

2018. év 6 067 000 32 406 272 10 172 435 31

A külső személyi juttatások olyan személyeknek kerültek kifizetésre, akik a műsorok,

rendezvények művészei, előadói. zenei előadói, stb. voltak. Továbbá megbízásos

jogviszonyban alkalmazták a pályázatok végrehajtásánál foglalkoztatottat alkalmazottakat.

Munkaszerődések szúrópróbaszerűen ellenőrzésre kerültek:

Alkalmazottak rendelkeznek munkaszerződésekkel, a munkaköri leírások megtalálhatóak a

személyi anyagoknál. A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak szerződései a

járandóságok kifizetési bizonylatokhoz csatolva szintén megtalálhatóak.

A munkaköri leírásokat szükséges időró’l-idó’refelülvizsgálni, s afeladat, illetve a munkaidő

változásával azonosan módosítani kell.

Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartását a jelenléti ívek vezetésével teljesítik.

Szabadság nyilvántartás vezetése számítógéppel történik, az mindig aktualizálásra kerül.
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A táryi eszközökkel való 2azdálkodás ellenőrzése

Bruttó érték (nyitó) 2017. XII. 31. 2018. XII. 31.

Elszámolt záró Elszámolt
Megnevezés záró

2017 év 2018 év érték- összeg(nettó érték-
összeg(nettó)

csökkenés ) csökkenés

Ingatlanok 176150429 263099248 188375810 74723438 189836 137 80122762

Gépek,
38 067 488 36 851 498 6 195 129 30 656 369 4 550 919 35 939 273

berendezések

Járművek O O O O O O

Osszesen 214217917 299950746 194570939 105379807 194387056 116062035

Az intézmény 1 db gépjárművel rendelkezik, amelyet a megszűnt intézménytől

(Városgondnokságtól) vett át még 201 6 április hóban 1 00 000 forint értékben és még abban

az évben egy összegben értékesökkenésként el is számoltak.

Leltározás ci vizsgált években nem volt, azt 2019. december 31-i határidó’vel készítette el az

intézmény.

A soron következő leltározáskor figyelemmel kell lenni az egyedi azonítók megjelölésére a

fó’könyvi kartonon is, de a kis és nagy értékű eszközökön egyaránt az egyedi leltárazonosító

számot rögzítsék fel, olyan módon, hogy azt nehezen lehessen eltávolítani, s az bármikor

bárki által beazonosítható legyen.

A számviteli nyilvántartások helyessée

A főkönyvi könyveléshez kapcsolódóan megfelelően megszervezték a könyvviteli adatokat

alátámasztó analitikus nyilvántartások rendszerét. Az analitikus nyilvántartások többségének

számítógépes vezetése biztosított.

Megállapítható, hogy a gazdasági műveletekről, eseményekről alakilag és tartalmilag meg-

felelő bizonylatokat állítanak ki. A gazdasági műveleteket a bizonylatok alapján a könyvviteli

nyilvántartásokban szabályszerűen rögzítik.
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A bizonylatok ellenőrzése során megállapításra került, hogy a szakmai teljesítési iga2olásként

a munkahelyi vezető aláírásával igazolta ugyan a beszerzés valódiságát, de azok aláírás

mintája nem szerepel a szabályzatban.

A ellenőrzés javasolja, hogy számlák szakmai teljesítésének igazolását azon személyek

írják alá, akiknek az aláírás mintája megtalálható a belső szabályzatban.

A pénzkezelési szabályzat 5. pontja szabályozza a kihelyezett pénzkezelési helyekre

vonatkozóan a készpénz elszámolásának rendjét. A bizonylatok szúrópróbaszerű

ellenőrzéskor megállapításra került, hogy a Dánfoki Üdülőtábor pénztárába többször a

I 00 000 forintot (szabályzatban meghatározott összeget) meghaladó összegű készpéiz volt, s

nem egyszer még 500 000 forintot is meghaladta az elszámoláskor befizetett összeg.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a belsőszabályzatnak megfelelően kell kezelni a

készpénzt, amennyiben az ott meghatározott készpénz keret (100 000 Ft) alacsony, úgy

az ésszerűség határán belül kell a keret összeget a szabályzatban módosítani.

A főpénztár készpénz egyenlege is sok esetben meghaladja a szabályzatban meghatározott

500 000 forintot. (2018.08.13,2018.08.07, 2018.12.20, 2018.12.28).

A bizonylatok ellenőrzése során megállapitásra került, hogy az üzemanyag felhasználása nem

megfelelően van igazolva. Az igazolásánál pontosan meg kell jelölni, hogy azt mikor, hova

és mennyit használtak fel. (Fűnyírás esetében üzemóra, m2, stb megjelölésével, gépnapló

vezetése szükséges).

Az intézmény a gépjármű után a számviteli törvény alapján számolhatja el a költségeit, így az

üzemanyag költség kizárólag szabályszerűen kiállított számlák alapján számolható el.

Azonban a havi elszámoláskor szükséges ellenőrizni, hogy a havi elszámolt üzemanyag

mennyiség és a megtett km összhangba legyen, s az ne legyen több mint a norma szerint

megállapított mennyiség, de az üzemanyagot elszámolni minden esetben csak a számlák

alapján lehet.

Amennyiben a gépjárművezető a fentiek szerint kiszámolt üzemanyagot meghaladó

mennyiséget számol el, azaz a túllépés mennyisége és a számlában szereplő ár szorzata nem

illeti meg a gépkocsivezetőt. (Kivétel műszaki hiba miatti túlfogyasztás).

Az eUenőrzés javasolja, hogy a menetlevélre vezessék be a tankolás számla sorszámát, s a

tankolt mennyiséget, a számlára pedig vezessék rá a menetlevél sorszámát. E által a

kontroll könnyebben elvégezhető
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Az Üzemanyag felhasználását belső szabályzatban le kel! szabályozni. Szükséges az

ellenőrzési kontroll rendszerét kidolgozni, a kontroll pontokat meg kell jelölni, az

ellenőrzésért felelős személyt meg kell határozni.

Az államháztartásról szóló 201 1 . évi CXCV. törvény 69. -a szerint a költségvetési szerv

belső kontrollrendszeréért a költségvetési szerv vezetője felelős, aki köteles rriegfelelő

kontrolikörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontrolitevékenységeket kialakítani. Az

ellenőrzés javasolja ellenőrzési nyomvonal aktualizálását, s azt minden feladatellátó helyre

vonatkozóan ki kell dolgozni.

5. Békés Városi Püski Sándor Könyvtárnál me2tartott átfo2ó pénzÜ2vi-

2azdasá2i ellenőrzéséről

A könyvtári rendszer működését és a nyilvános könyvtárak feladatait a kulturális javak

védelméről és a muzeális intézményekről. a nyilvános könyvtári ellátásról és a

közművelődésről szóló törvény szabályozza (1 997. évi CXL. törvény, más néven kulturális

törvény) A törvény kimondja, hogy a településeken a könyvtári ellátás biztosítása a helyi

önkormányzatok kötelező feladata.

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy

- az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzatok megfelelnek-e a

j ogszabályi előírásoknak, valamint az alapító okiratnak;

- a feladatellátás szakmai céljaihoz a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan használták-

efel;

- az intézmény j óváhagyott munkaerő- és bérgazdálkodási mutatói hogyan alakultak.

Szabályozottsá2 ellenőrzése

A Szervezeti és Működési Szabályzatot szükséges aktualizálni, mivel a felsorolt

kormányzati funkciók szerinti alaptevékenység nincs összhangban alapító okiratában felsorolt

tevékenységekkel, s így az Avr. 1 3 . ( 1 ) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg. Az

SZMSZ nem tartalmazza a belső ellenőrzés rendjét. Az Ávr. 15. (1) bekezdése szerint a

költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrzés működéséhez szükséges

forrásokat.
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Az eUenőrzés javasolja, hogy az intézmény vezetóje vizsgálja feliil, és gondoskodjon az

SZMSZ aktualizálásáról, valamint afeltárt hiányosságok megszüntetéséről.

A könyvtárhasználattal kapcsolatos statisztikai adatok (2017-2018. évek)

Megnevezés 2017. év 2018. év

Beiratkozattak száma 3 1 85 3003

-ebbőlgyermek 1031 1037

Látogatókszáma 19906 17835

- ebből gyermek 6979 5408

- ebből internet használat 1 345 729

Kölcsönzött könyvek 2361 1 20923

- ebből gyermek 5764 4509

Állomány(db) 75400 75768
Törlés (db) 1 744 1637

Állománygyarapítás (e Ft) 3490 3765

Az adatok mindegyikében csökkenés látható, ami azzal indokolható, hogy az olvasói

szokások megváltoztak, s a digitális eszközök gyors terjedésével a könyvolvasók száma

lecsökkent. A tendencia országos jelenség. Amíg az országos csökkenés (5 %) addig Városi

Könyvtárnál ez (6%)

Az állomány gyarapítására fordított összeg 2017. évben 3490 ezer Ft-ot, 201 8. évben 3765

ezer Ft-ot fordítottak.

A rendezvények számát 2017-2018. években az alábbi táblázat mutatja be:

2017 év 2018. év
Megnevezés

Rendezvények Résztvevők Rendezvények
száma (fő) száma fő) száma Résztvevők száma (fő)

Kiállítások 14 669 13 1220

Kulturális közösségi
rendezvények 2172 56 1756
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Olvasáskultúra
fejlesztő programok 24 728 33 833

A használó képzést
szolgáló
rendezvények 40 627 18 304
Digitális
kompetencia-
fejlesztő programok 23 209 51 555

Egyéb rendezvények
35 545 14 364

Osszesen 187 4950 185 5032

A kulturális, közösségi rendezvények, valamint az olvasó kultúrafejlesztő programok száma

ugyan nem növekedett, de a részvétel a rendezvényeken 82 fővel nőtt, ami a megvalósított

pályázati proj ektek következménye.

A kiállítások száma azonban majd duplájára nőtt. A kiállítások rendezése önként vállalt

tevékenység. Ezek száma mindig az akkori tervezés és a felajánlott kiállítási anyagoktól függ.

Az intézmény fejlesztésének programjainak megvalósításához szükséges kiadások

finanszírozása pályázati pénzeszközök igénybe vételével lehetséges.

Az alábbi pályázati források álltak a rendelkezésre a vizsgált időszakban:

. Nemzeti Kulturális Alap:

Szakmai felkészülés a Minősített Könyvtár Cím megszerzéséért a Békés Városi

Püski Sándor Könyvtárban. (2016.06.01-2017.06.30)

Támogatás összege 350 000 Ft

. Nemzeti Kulturális Alap

Mária Program VII.(2017.06.15-2018.01.24) Támogatás összege 297 365 Ft

S Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Valaha madarak voltunk (2016.09.01-2017.02.28)

Támogatás összege 500 000 Ft

. Európai Uniós Pályázat (EMI\’II)

EFOP-3.7.3-16-20 17-00326 kódsz. (2018-06-15-2020-02-29)

Támogatás összege 33 073 l5lFt
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Az intézmény belső pénzü2yi-2azdasái szabálvozottsá2a

A könyvtámak rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel. A könyvtár az

alapító, illetőleg a fenntartó által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján

gondoskodik feladatainak ellátásáról. A könyvtár fenntartási és működési költségeit az évente

összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell előirányozni.

Az intézmény az alaptevékenysége alapján maradvány érdekeltségi rendszerű, a vállalkozási

tevékenységének felső határa, a módosított előirányzat 5%-a lehet, amelyet az intézmény a

vizsgált időszakban betartott.

Az államháztartásról szóló 201 I évi CXCV tv lO. 4a. pontja szerint 100 fő alatti éves

statisztikai létszámú költségvetési szervek nem rendelkezhetnek gazdasági szervezettel.

Ezen szervezetek gazdasági feladatainak ellátását, így a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár

gazdasági feladatát is a Költségvetési Iroda látta el, majd 20 1 7. március 3 1 -i hatállyal az iroda

beolvadt a Polgármesteri Hivatalba, s ezen időponttól a gazdálkodási feladatot a

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el. Békés város Képviselő-testülete 406/2016

(XII.09) határozata alapján.

Az intézmény rendelkezik a gazdálkodáshoz előírt fontosabb szabályzatokkal, azok

többségében megfelelnek a számviteli és egyéb jogszabályoknak, azonban szükséges azok

felülvizsgálása, mert vagy elírások vannak benne, vagy már elavult jogszabályokra történik a

hivatkozás. P1: A pénzkezelési szabályzatban szabályozni szükséges a bankkártya

használatára vonatkozó szabályozást, az intézménynek el kell készítenie az iratkezelési

szabályzatot, továbbá a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó belső szabályzatot, valamint

az adatvédelmi szabályzatot is.

A gazdálkodási jogkörök gyakorlására j ogosult személyekről és aláirás-mintájukról

vezetett nyilvántartás feleljen meg az Ávr. 60. (3) bekezdés előírásának. A Gazdálkodási

szabályzat mellékletében gazdálkodási jogkört gyakorlókról vezetett nyilvántartás nem

tartalmazza a kijelölés/ felhatalmazás kezdetének és végének időpontját, a jogkörgyakorlásra

jogosító írásos dokumentum számát.

A szabályzatban a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE)

kialakításának és végrehajtásának szabályai kerültek rögzítésre. 20 1 6. 1 0.0 1 -től módosult a

belső kontrolirendszerrel kapcsolatos központi szabályozás, így többek között a FEUVE
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fogalma megszűnt. A Bkr.-ben bekövetkezett változások nem lettek átvezetve a szab ályzaton,

több helyen a régi jogszabályokra történik a hivatkozás.

A Belső kontrolirendszerről kiadott szabályzatot a hatályos Bkr. előírásai, valamint

szakmai segédanyagok alapján felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat el kell

végezni. Ki kell alakítani a kockázatfelmérést, és működtetni kell a kockázatkezelési

rendszert.

A 2azdálkodási tevékenvsé ellenőrzése

Az államháztartás szervezetei beszárnolás és könyvvezetési kötelezettségeiről szóló többször

módosított 4/2013. (I. 1 1 .) Korm. rendelet módosításáról (továbbiakban Áhsz.) alapján az

államháztartás szervezeteinek gazdálkodásukról éves és féléves elemi költségvetési

beszámolót kell készíteni.

Az intézmény a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok tervezését a Hivatal által

kiadott útmutatóban foglaltaknak megfelelően végezte. Az intézmény vezetője és a

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya az Ávr. 27. -a szerint az egyeztetést elvégezte, s azt

a képviselő testület Bizottságai elé terjesztette.

A Könyvtár bevételeinek, kiadásainak alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik:

2017év

Az intézmény bevételeinek alakulása forrásonként a 2017. évben:

adatok Ft-ban

Előirányzat Teljesítés
Megnevezés

eredeti módosított összege százaléka

Intézményi működési bevételek 1 585 000 1 957 932 1 957 932 100%

Felügyeleti szervtől kapott
32 652 000 36 ‘743 554 36 743 554 100%támogatás

Támogatásért. bevétel, átvett
O 1 261 519 1 261 519 100%pénzeszköz

Előző évi pénzmaradvány
286000 2258700 2258700 100%igénybevétele

Összesen 34 523 000 42 221 705 42 221 705 100°/g
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2018év

Az intézmény 2018. évi bevételeinek forrásonkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja.

adatok Ft-ban

Előiránvzat Teljesítés
1’vlegnevezés

eredeti módosított összege százaléka

Intézményi működési
1 585 000 2 070 068 2 070 069 1000/o

bevételek

Felügyeleti szervtől
31 017 000 33 607 598 33 503 041 99,69%kapott támogatás

Támogatásért. bevétel,
O 34472816 34472816 100%átvett pénzeszköz

Előző évi
pénzmaradvány 626 000 I 763 784 1 763 784 100°/e
igénybevétele

Osszesen 33 228 000 71 914 266 71 809 710 99,85%

A 201 8 évi bevétel az előző évihez képest jelentősen megnőtt, 29 588 005 forinttal több forrás

állt a Könyvtár rendelkezésére. Amely elsősorban a pályázati forrásoknak köszönhető, a

közfoglalkoztatottak munkaügyi támogatása 1 685 665 forint és az Uniós pályázatból

32 ‘787 I S 1 forintot 20 1 8 évben már kiutaltak, az „Iránytű a világban” c projekt áthúzódó,

2020. február 29-ig kell befejezni, s az elnyert pályázati összeg 33 037 151 Ft.

Az intézmény költségvetésében a pályázati forráson túl meghatározó bevétele volt az

önkormányzati támogatás, amely az összes bevételen belül 201 8 évben 46,67%-ot tett ki.

Az összes kiadáson belül a legnagyobb hányadot a személyi jellegű kiadások és annak

j árulékai képviselik.

A munkaerő- és munkabér 2azdálkodás ellenőrzése

Az intézmény alkalmazotti létszámának alakulása a vizsgált években:

Teljes
munkaidőreEredeti terv Módosított terv Tény

Megnevezés átszámított
létszám

Főfogl. Részfogl. Főfogi. j Részfogl. Főfogi. I Részfogl.

2017.év 7 1 7 1 7 1 8

2018.év 7 1 7 1 7 1 8
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Az intézmény 20 1 7 és 20 1 8 évi költségvetésben meghatározott teljes munkaidőre átszámított

létszámkerete 8 fő, amellyel a ténylegesen foglalkoztatott létszám megegyezett.

A személyi juttatások és járulékok teljesítése a vizsgált években az alábbiak szerint alakult:

adatok Ft-ban

Előirányzat Teljesítés
Megnevezés

eredeti módosított összege %-a

2017.év 22840000 26025419 26025419 100%

2018.év 22297000 43435796 26542768 61%

A személyi juttatások összege 2017 évben 26 025 419 Ft volt, amelyből a törvény szerinti

illetmények 23 513 682 Ft-ot, ajubileumijutalom 322 000 Ft-ot, végkielégítés címén 588 192

forintot fizettek ki, közlekedési költségtérítést 423 207 Ft-ot, a külső személyi juttatások

(meghízási díjak) 98 660 Ft-ot tett ki.

A személyi juttatások összege 2018 évben 26 542 768 forint volt, amely a módosított

előirányzatnak 61%-a teljesült. A módosított előirányzat emelésére azért került sor, mert a

pályázatok megvalósításához több bért terveztek be, de végül is a kifizetések a következő évet

érintették.

Jutalom címén 450 000 Ft-ot. közlekedési költségtérítésre 404 967 Ft-ot, külső személyi

juttatásokra (megbízási díj) 1 520 994 Ft-ot fizettek ki.

Az intézménynél a jutalom kifizetését a fenntartó írásban engedélyezte.

Munkaköri leírások megtalálhatóak a személyi anyagban.

A táryi eszközökkel való 2azdálkodás ellenőrzés

2017. év

adatok Ft-ban

‚ ‘ . . ‘ ‘ . ‘ ‘ 2018 évi
Megnevezes 2017. evi nyito 2017. evi zaro .

nyito

Bruttó érték 30 042 570 30 042 570 30 042 570

Értékcsökkenés 5 992 013 5 992 013 5 992 013

Nettóérték 24050557 24050557 24050557
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2018. év

adatok Ft-bari

‚ ‚ . . ‚ ‚ . ‚ ‚ 2Ol9éviMegnevezes 2018. evi nyito 2018. evi zaro .

nyito

Bruttó érték 30 042 570 30 042 570 30 042 570

Értékcsökkenés 5 992 013 5 992 013 5 992 013

Nettó érték 24 050 557 24 050 557 24 050 557

Az intézmény kezelésében lévő ingatlanok bruttó értéke 30 042 ezer Ft:

- könyvtár épülete (Széchenyi tér 4.) 22 070 ezer Ft

- telek (Széchenyi tér 4.) 7 870 ezer Ft

- egyéb építmény (kerítés) 102 ezer Ft

Ingatlan a Könyvtár könyveiben nem niutatható ki, mivel nincs vagyonkezelési szerződés.

Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat az Önkormányzat könyveiben kell

kimutatni, s az értékcsökkenést is ott kell elszámolni.

Az intézmény tulajdonában lévő gépek, berendezések, felszerelések értékének alakulása a

vizsgált években:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés 2017. évi nyitó 2017. évi záró 2018 évi nyitó

Bruttó érték 14 171 270 14 208 843 14 208 843

Értékcsökkenés 14 047 201 14 155 234 14 155 234

Nettó érték 124 069 53 609 53 609

Használhatósági fok 0,087 O/ 0,037% 0,037%

Az adatokból megállapítható, hogy a használhatósági fok alacsony, mivel magas a „0’-ra leírt

eszközök aránya.

2018. év

adatok Ft-ban

Megnevezés 2018. évi nyitó 2018. évi záró 2Ol9évi nyitó

Bruttó érték 14 208 843 18 398 857 18 398 857
Értékcsökkenés 14 155 234 17 850 129 17 850 129
Nettó érték 53 609 548 728 548 728
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I Használhatósági fok 0,037% • 0,030% 0,030%

Az intézményben a 2018. évben informatikai eszközöket és kis értékű egyéb tárgyi

eszközöket vásároltak.

Leltározás a vizsgált időszakban nem volt, azonban 20 1 9. december 3 1 -ig az is megtörtént.

A Könyvtár a könyvállományát 2018 évtől tárgyi eszközök között tartja nyilván, az állomány

alakulását az alábbi táblázatok szemléltetik:

2017. évi 2017. éviKönyv 2018 évi nyitó

nyitó záró

Bruttó érték O 57 132 621 57 132 621

Értékesökkenés O 57 132 621 57 132 621

Nettó érték O O O

2018. évi 2018. évi
Könyv 2Ol9évi nyitó

nyitó záró

Bruttó érték 57 132 621 60 380 207 60 380 207

Értékesökkenés 57 132 621 60 380 207 60 380 207

Nettó érték O O O

A könyvállomány főkönyvi adatait, egyedi nyilvántartását folyamatosan egyeztetik a

könyvtári statisztikai adataival, értékeivel, eltérés a vizsgált időszakban nem volt.

A számviteli nyilvántartások helvessé2ének és a 2azdálkodás szabá1yszerűséének

ellenőrzése

A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a kötelezettségvállalást, utalványozást,

ellenjegyzést és az érvényesítést az arra felhatalmazottak végezték. Azonban előfordult, hogy

a bizonylatról valamelyik aláírás hiányzott.

A teljesítés szakmai igazolását olyan személy végezheti, aki a szabályzatban megjelölésre

került, és szerepel az aláírása is.

- A Belsó’ kontrolirendszerről kiadott szabályzatot a hatályos Bkr. előírásai, valamint

szakmai segédanyagok alapján felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat el kell
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végezni. - Az intézmény vezetóje intézkedjen az integrált kockázatkezelési rendszer

kialakitásáról és működtetéséró’l, ci szervezeti célok elérését veszélyeztető kckázatok

csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséró’l.

6. Jantyik Mátyás Múzeumnál me2tartott átfo2ó pénzüyi-azdasái

ellenőrzés

Az intézmény közfeladata a területi múzeumi tevékenység. Az intézmény alaptevékenysége a

működés területén fellelhető, a kulturális örökség körébe tartozó javak gyűjtése, tudományos

feldolgozása, publikálása, közkinccsé tétele.

A működési terület a Békési járás területéből Békés Város, Bélmegyer, Kamut, Murony,

Tarhos községek közigazgatási területe

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása volt, hogy

- az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzatok megfelelnek-e a

jogszabályi előírásoknak, valamint az alapító okiratnak;

- a feladatellátás szakmai céljaihoz a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan

használják-e fel;

- az intézményjóváhagyott létszám-és bérgazdálkodási mutatói hogyan alakulnak.

Szabályozottság ellenőrzés

A Szervezeti és Működési Szabályzatot szükséges aktualizálni, mivel a felsorolt

kormányzati funkciók szerinti alaptevékenység nincs összhangban alapító okiratában felsorolt

tevékenységekkel, s így az Avr. 1 3 . ( 1 ) bekezdésében foglaltaknak nem felel meg.

Az ellenőrzés felhívta intézményvezető figyelmét, hogy dolgozza ki az etikai elvárásokat az

intézmény minden területére nézve, valamint a stratégiai tervet is el kell készíteni, s az etikai

elvárásokat, stratégiai tervet is a fenntartónak a jóváhagyó határozatával kell elfogadnia.

A városi társintézményekkel, civil szervezetekkel, egyházakkal közösen több igen jelentős

kulturális rendezvényt valósítottak meg.
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A Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum gazdasági feladatát is a Költségvetési Iroda látta el,

majd 2017. március 31-i hatállyal az iroda beolvadt a Polgármesteri Hivatalba, s ezen

időponttól a gazdálkodási feladatot a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el, Békés

város Képviselő-testülete 406/20 I 6. (XII. 09.) határozata alapj án.

A Számviteli Politikában az Áhsz 5O. (7) bekezdésének előírása ellenére nem rögzítették az

általános költségek szakfeladatokra és az általános kiadások tevékenységekre történő

felosztásának módját, a felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési alapokat.

A számviteli politika nem tartalmazza a kulturális javak számviteli elszámolásának rendjét. A

szakmai nyilvántartásban szereplő kulturális javak esetében a szakmai nyilvántartás egyben

számviteli részletező nyilvántartásnak is minősíthető, amennyiben annak adatai tartalmazzák

az Áhsz. 14. melléklete szerinti kötelező adatokat, így külön (párhuzamos, azonos

adattartalmú) számviteli részletező nyilvántartás vezetésére nincs szükség. Természetesen azt

a tényt, hogy a szakmai nyilvántartás a kulturális javak számviteli részletező

nyilvántartásaként szolgál. a szervezet számviteli politikájában rögzíteni kell.

A számviteli politika nem tartalmazza az immateriális javak. illetve a tárgyi eszközök

üzembe helyezésének dokumentálási szabályait, valamint a kulturális javak mérlegben való

kimutatásával kapcsolatos szabályait.

Szükséges a pénzkezelési szabályzatba a bankkártya használatával kapcsolatos eljárási

rendet belevenni.

A belső ellenőrzés a Közbeszerzési belső Szabályzattal kapcsolatban megállapította, hogy a

Képviselő-testület 2007. február 22-én elfogadott közbeszerzési szabályzata óta már több

alkalommal változott a Közbeszerzési Törvény, ezért azt át kell dolgozni az érvényes

jogszabálynak megfelelően.

Az intézménynek nincs külön iratkezelési szabályzata. Minden közfeladatot ellátó iratképző

szervnek saját iratkezelési szabályzattal, illetve annak mellékletét képező irattári tervvel kel!

rendelkeznie. Ennek pontos részleteit a köziratokról szóló 1995. évi LXVI: törvény 9-10 -a

és a 335/2005 (XII.29) számú Kormány rendelet határozza meg.
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A Belső kontrolirendszerről kiadott szabályzatot a hatályos Bkr. előírásai, valamint

szakmai segédanyagok alapján felül kell vizsgálni, és a szükséges módosításokat el kell

végezni. Ki kell alakítani a kockázatfelmérést, és működtetni kell a kockázatkezelési

rendszert.

Az eUenó’rzés felhívta a figyelmet, hogy az Igazgató intézkedjen az adatvédelmi

nyilvántartás vezetéséről, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat és a közérdekű adatok

megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzat elkésrítésérói

A gazdálkodási jogkörök gyakorlására jogosult személyekről és aláírás-miiitájukról

vezetett nyilvántartást ki kell egészíteni, úgy hogy az feleljen meg az Ávr. O. (3)

bekezdés előírásának. A Gazdálkodási szabályzat mellékletében gazdálkodási jogkört

gyakorlókról vezetett nyilvántartás nem tartalmazza a kijelölés! felhatalmazás kezdetének és

végének időpontját, a jogkörgyakorlásra jogosító írásos dokumentum számát.

A leltározási szabályzat nem szabályozza a kulturális javak leltározására, selejtezésére

vonatkozó eljárást.

Javasolom a szabályzatot kiegészíteni a múzeumi, kulturális javak leltározási eljárására.

figyelemmel a a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 2O’2OO2. (X. 4.)

NKÖM rendeletére.

Az intézmény kiállítóhelyei látogatóinak számát a következő táblázat szemlélteti:

(Az adatok a szakmai statisztikából származnak.)

Megnevezés 2017. év 2018. év

Múzeum székhelye 3 192 3974

Nagyház 1067 818

Tájház 1986 1210

Iskolatörténeti gyűjtemény nincs működési engedélye nincs működési engedélye

Összesen 6245 6002

A 2azdálkodási tevékenysé ellenőrzése

Az intézmény évente elkészítette az államháztartási törvényben előírt elemi költségvetését,

összhangban az önkormányzat költségvetési rendeletével.
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Bevételek

Az intézmény 2017. évi bevételeinek forrásonkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

adatok forintban
Előirányzat Teljesítés

Megnevezés
eredeti módosított összege százaléka

Intézményi működési
1 450 000 4 035 646 3 707 659 92%bevételek

Felügyeleti szervtől
18 185 000 21 923 553 21 923 553 100%kapott támogatás

Támogatásért. bevétel,
O 1 834016 1 834016 100%átvett pénzeszköz

Előző évi
pénzmaradvány O 3 394 548 3 394 548 100%
igénybevétele

Osszesen 19 635 000 31 187 763 30 859 776 99%

A táblázat adataiból megállapítható, hogy az intézmény költségvetésében meghatározó forrás

az önkormányzati támogatás, amely az összes bevétel 71 °/-át tette ki 2017 évben. Az

intézményi működési bevételből a módosított előirányzat 92 %-a, 3 707 659 forint folyt be,

ami az összes forrás 1 2 %-át tette ki.

Az intézmény 2018. évi bevételeinek forrásonkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja.

adatok Ft-ban

Előiránvzat Teljesítés
Megnevezés

eredeti módosított összege százaléka

Intézményi működési bevételek 1 450 000 3 494 214 2 664 889 76%

Felügyeleti szervtől kapott
18 96$ 000 21 801 700 20 965 321 96%

támogatás

Támogatásért. bevétel, átvett
O 1 902 289 1 902 289 100%pénzeszköz

Előző évi pénzmaradvány
1 185 000 4 633 898 4 633 898 100%

igénybevétele

Osszesen 21 603 000 31 832 101 30 166 397 95%

Az intézmény költségvetésében meghatározó forrás az önkormányzati támogatás 20 965 321

Ft, amely az összes bevétel 70 %-át tette ki 20 1 8 évben. Az intézményi működési bevételből a

módosított előirányzat 76 %-a 2 664 889 forint folyt be, ami az összes forrás 8 %-át tette ki.
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Az intézményi bevételének nagy részét az önkormányzati támogatás adja, míg a kiadások

legnagyobb részét a személyi juttatások összege képezi.

Felhalmozási kiadások összege 2 387 859 Ft volt, amely összes kiadás 9,34%4t tette ki,

amelyet az alábbi eszközök beszerzésére fordítottak 201 8 évben:

kisértékű informatikai eszközök 287 ‘703

informatikai eszközök 1 592 500

I ÁFA 507 656

Összefoglalóan megállapítható, hogy az intézmény költségvetése a vizsgált időszakban a

működőképességet biztosította.

A munkaerő- és munkabér 2azdálkodás ellenőrzése

Eredeti terv Módosított terv Tény

Teljes
‚ Teljes TeljesMegnevezes munka- Teljes

Teljes Rész- .. munka- Teljes .. Rész- .. munka-
Ossz. Részfogl. Ossz. időre munka Ossz.

munkaidő fogl. időre munkaidő fogl. időre
átszámít idő

átszámítva átszámítva
va

‚ 2 5 7 5 2 5 ‘7 5 2 5 7 52017. ev

‚ 2 5 7 5 2 5 ‘7 5 2 5 7 S2018. ev

A teljes munkaidőre átszámított létszám keret megegyezik a beszámolóban szereplő 4,5 fővel.

A személyijellegű kiadások ésjárulékai alakulása a 2017 — 2018. években:

adatok Ft-ban
Előiránvzat Teljesítés

Megnevezés
eredeti módosított összege °‘

/0-a

2017. év személyi jellegű kiadás 1 1 377 000 14 ‘752 480 14 752 480 100%

20 1 7 év munkáltatót terhelő
2551000 3321675 3321675 100%járulékok

2Ol7évösszesen 13928000 18074155 18074155 100%

2018. év személyijellegű kiadás 13 363 000 16 398 969 15 108 718 92%
20 1 8 év munkáltatót terhelő

2533000 2959718 2813043 95%járulékok

2018 év összesen 15 896 000 19 358 687 17 921 761 93%
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Az intézménynél 201 7 évben a dolgozók 502 8 1 O Ft jutalomban részesültek, míg 201 8 évben

489 950 forint jutalmat fizettek ki. Az intézménynél az igazgatói jutalom kifizetését a

fenntartó írásban engedélyezte.

Az intézménynél a könyvviteli nyilvántartásában 201 7 és 201 8 évben az alábbi követelések

vannak kimutatva

2017 év

Pince Borozó Plusz 306 838 Ft

NS Delikátesz Kft 20 78 1 Ft

2017 év összesen 327 619 Ft

2018 év

Pince Borozó Plusz bruttó 528 362 Ft

NS Delikátesz Kft 300 964 Ft

2018 évösszesen: 829 326 Ft.

A tartozás behajtására az intézmény már többször felszólította az adósokat, azonban az

eredménytelen maradt. A tájékoztatás szerint a mai napig fennáll a tartozás, sőt ez a mai napra

még csak növekedett. A követelés behajtása érdekében mielőbb intézkedni kell, indítsák cl a

végrehajtási eljárást, illetve kezdeményezni kell a bérlemény mielőbbi megszüntetését.

Megengedhetetlen, hogy a közpénzből gazdálkodó intézmény hitelezze a vállalkozásokat.

A tár2vi eszközökkel való 2azdálkodás ellenőrzése

Az intézmény kezelésében lévő ingatlanok értéke az alábbiak szerint alakult a vizsgált időszakban.
2017. év

adatok Ft-ban

‚ 2017. évi ‚ . ‚ ‚ ‚ . .Megnevezes . ‚ 2017. evi zaro 2018 evi nyitonyito

Bruttóérték 113867631 113867631 113867631
Értékcsökkenés 5 299 669 5 299 669 5 299 669
Nettó érték 108 567 962 108 567 962 108 567 962

32



2018. év

adatok Ft-ban

‚ 2018. évi ‚ . ‚ ‚ . .Megnevezes . . 2018. evi zaro 2Ol9evi nyitonyito

Bruttó érték 1 13 867 631 113867631 113 867 631
Értékesökkenés 5 299 669 5299669 5 299 66
Nettó érték 108 567 962 108567962 108 567 962

Ingatlan a Múzeum könyveiben nem mutatható ki, mivel nincs vagyonkezelési szerződés. Az

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat az Önkormányzat könyveiben kell kinrntatni, s

az értékesökkenést is ott kell elszámolni. Szükséges az ingatlan használatra vonatkozó

ingyenes használati szerződést megkötni, amiben az ingatlanra vonatkozó kötelezettségeket és

jogokat is megfogalmaznak.

Az intézmény tulajdonában lévő gépek, berendezések, felszerelések értékének alakulása a

vizsgált években:

2017 év

Megnevezés 2017. évi nyitó 2017. évi záró 2018 évi nyitó

Bruttó érték 17 064 726 17 366 150 17 366 150

Értékcsökkenés 13 777 717 14 582 469 14 582 469

Nettóérték 3287009 2783681 2783681

Használhatósági fok 19% 16% 16%

‚ 2018.évi ‚ . ‚ ‚ ‚ . .Megnevezes . . 2018. cvi zaro 2Ol9evi nvitonyito

Bruttó érték 17 366 150 19 246 353 19 246 353
Értékesökkenés 14 582 469 15 757 081 15 757 081

Nettó érték 2 783 681 3 489 272 3 489 272

Használhatósági fok 1 6% 1 8% 18%

Értéknövelő beruházás (beszerzések) 2018 évi bruttó értéke 2 387 859 Ft, amelyből az alábbi

eszközöket vásárolták meg pályázati forrásból.

2018. év

adatok forintban
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A tárgyi eszközök tételes leltározása 3 évenként esedékes, s a vizsgált években nem volt

leltározás.

Selejtezés a vizsgált időszakban nem történt.

A számviteli nyilvántartások helyessé2ének és a 2azdálkodás szabályszeríísé2ének

ellenőrzése

A bizonylati rend és okmányfegyelem betartása a 2017. március, április, október, november

december, 201 8. január, február, október november havi banki, valamint pénztári bizonylatok

tételes vizsgálatával került ellenőrzésre.

A belső ellenőrzés szúrópróbaszerűen a kiválasztott bizonylatok esetében végigkísérte a

jogosultságok folyamatát és megállapította, hogy azok a személyek teljesítettek szakmai

igazolást a vizsgált esetekben, akiket a szabályzatban is megjelölte.

A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a kötelezettségvállalást, utalványozást,

ellenjegyzést és az érvényesítést az arra felhatalmazottak végezték. Azonban előfordult, hogy

a bizonylatról valamelyik aláírás hiányzott.

A Múzeum által szervezett rendezvények esetében nincs megjelölve a számlán, hogy hány

vendég lett megkínálva, melyik rendezvényen, mennyi ajándék került átadásra, illetve

mennyibe került az egységára a szolgáltatásoknak, továbbá étkezési számlák esetében ki volt

megvendégelt személy, és milyen alkalomból. Szükséges a teljesítési igazolásoknál mind

ezeket figyelembe venni, s a rendezvényekre vásárolt ital, édességek, élelmiszer számlák

esetében a számlák mögé kell csatolni akár egy meghívót, fényképet, ami igazolja annak a

valódi teij esülését.

Előfordult, hogy a készpénz állomány a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeget

meghaladta.

Felhívtam, a Jigyelinet a készpénz záró egyenlege a pénzkezelési szabályzatban

meghatározott összegfelé nem mehet.

Összegségében az intézmény a törvényekben meghatározottak szerint gazdálkodott.
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7. Békési Önkormányzati Tűzoltósá2 pénzüyi-2azdasá2i ellenőrzése

A Békési Önkormányzati Tűzoltóságot három önkormányzat. Békés város, Bélmegyer község

és Tarhos község önkormányzati társulása és a Henez Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület

közösen tűzoltási és mentési célokra hozta létre. Az önkormányzatok és az egyesület

együttműködési megállapodást kötöttek 2012. december l-jén, amelyben a 2012. évi

hozzáj árulás mértékét meghatározták.

Az ellenőrzés célja

- az intézmény szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzatok megfelelnek-e a

jogszabályi előírásoknak.

- a független könyvvizsgáló év közbeni vizsgálatai alapján feltárt hiányosságok kiküszöbölése

érdekében a szükséges intézkedéseket megtették-e.

- Felügyelő Bizottság ellenőrzése során feltárt hiányosságok kiküszöbölésére tett intézkedések
- a feladatellátás szakmai céljaihoz a rendelkezésre álló erőforrásokat hatékonyan

használták-e fel;

- Munkaerő foglalkoztatás megfelel-e a jogszabályoknak, a létszám- és bérgazdálkodási

mutatói hogyan alakultak.

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság jogállása: köztestület. A Civil szervezetek névjegyzéke

rendszerében a nyilvántartásba vétele megtörtént, a nyilvántartási száma: 04-03-0002652.

Szabályzatok ellenőrzése

Békési Önkormányzati Tűzoltóság nem rendelkezett SZMSZ-szel. A Köztestület működését

a szervezet által alkotott szabályzatok határozzák meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat

elkészítése nem kötelező, de mindenképpen ajánlott az egyesület átlátható és szervezett

működése érdekében. A belső szabályzat különösen a képviselet körében lehet jelentős. A

Ptk. 3:30. (1) értelmében a jogi személy létesítő okirata vagy belső szabályzata egyes

tisztséget betöltő személyek részére önálló képviseleti jogosultságot adhat.

Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a bemutatott szabályzatokjó része elavult,

2013. április ii-én készültek. Szükséges ezeknek a felülvizsgálata, és aktualizálása, miután
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több esetében a törvény illetve a végrehajtási jogszabályok már megváltoztak. Ezt a korábbi

ellenőrzés is megállapította, de az óta ebben nem történt változás.

A közhasznú szervezetek részére, vannak kötelezően elkészítendő számviteli és egyéb

szabályzatok.

. Számviteli politika

. Értékelési szabályzat

. Számlarend, számlatükör

. Leltározási, selejtezési szabályzat

. Pénzkezelési szabályzat

. Bizonylati rend

A Számviteli törvény még a további szabályzatok elkészítését is előírja:

. Az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzatát,

S Az eszközök és források értékelési szabályzatát,

. A pénzkezelési szabályzatot,

. Bizonylati rendet,

Eszközök és források selejtezési szabályzatát.

Készíteni kell a fentieken túl még, iratkezelési, munkaügyi, kiküldetési szabályzatot,

adatvédelmi szabályzatot is.

Azonban a köztestület döntése alapján, illetve a katasztrófavédelemről szóló jogszabályok

figyelembe vételével egyéb belső szabályzatot is készíthetnek.

Minden gazdálkodónak kötelessége a bejegyzését követően záros határidőn belül

elkészíteni és minden évben frissíteni a működéséhez kapcsolódó kötelező

szabályzatokat.

Ezek a törvényi kötelezettség alapján előírt szabályzatok alapjaiban határozzák meg a

pénzügyek kezelését, a társaságok alkalmazott eljárásainak folyamatát, módszereit ezért

különösen fontos az évenkénti hatályos jogszabályi környezetre való szabásuk.

Tájékoztatás szerint ezen időpontig már elkészültek a jogszabályokban előírt követelmények

szerint szabályzatok, s arról tájékoztatást kaptak a dolgozók is.
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A 2azdálkodási tevékenysé2 ellenőrzése

A Tűzoltóság a Képviselő Testület előtt minden évben beszámolt az éves munkájáról, s

beterjesztette a pénzügyi beszámolóját is, amelyben levezette azt is, hogy az önkormányzati

támogatást hogyan használta fel.

A Tűzoltóság 2017. december 3 1-i főkönyvi kivonata és az eredménykimutatása szerint az

alábbi adatok találhatóak:

Az összes bevétel: 36 678 034 Ft

Ebből:

Alaptevékenység bevétele 2 383 300 Ft

Kerekítési különbözet 1 341 Ft

Költségvetésből kapott állami támogatás 27 859 478 Ft

Ónkonriányzati támogatás 6 313 830 Ft

Fejlesztésre kapott támogatás 113 461 Ft

Egyéb támogatás 6 540 Ft

Kapott kamat banktól 84 Ft

Összes kiadás: 36 018 576 Ft

Ebből

Anyagjellegű ráfordítás 6 742 477 Ft

Bérköltség 22 249 653 Ft

Egyéb szem. jellegű kif. 302 596 Ft

Béijárulékok 4 894 669 Ft

Egyéb ráfordítás 14 897 Ft

Értékcsökkenési leírás I 814 284 Ft

Adózás előtti eredmény (2017.év): 659 458 Ft

A Tűzoltóság 20 I 8. december 3 1 -i főkönyvi kivonata és az eredménykimutatása szennt az alábbi adatok találhatóak:

Az összes bevétel: 43 320 171 Ft

Ebből:

Alaptevékenység bevétele 1 276 850 Ft

Kerekítési különhözet 5 829 Ft

Költségvetésből kapott állami támogatás 28 052 590 Ft

Önkonányzati támogatás 9 660 000 Ft

Költségek, ráf kapott támogatás 1 I 3 46 1 Ft

Elkülönített alapoktól kapott támogatás 4 211 308 Ft

Kapott kamat banktól 133 Ft

Összes kiadás: 44 087 595 Ft

Ebből

Anyagjellegű ráfordítás 8 531 586 Ft
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Bérköltség 27 819 357 Ft

Egyéb szem. jellegű kif 423 246 Ft

Béijárulékok 5 323 919 Ft

Egyéb ráfordítás I 5 836 Ft

Értékcsökkenési leírás I 973 65 1 Ft

Adózás előtti eredmény: -767 424 Ft (veszteség)

Az összes bevételen belül jelentős mértékű az állami normatív támogatásokból származó

bevételek összege. Ugyancsak nagyobb összegű támogatás Békés város Önkormányzatának

támogatása.

A kiadásoknál a legnagyobb hányadot a bérjellegű kifizetések összege jelenti. Amíg a

normatív támogatás a 201 7. évben teljes egészében fedezet nyújtott, addig a 2018. évben -

5 5 1 3 9 1 3 forint személyi jellegű kiadását más forrásból fizetett ki a Tűzoltóság.

Az állami normatív támogatással a Tűzoltóság mindenkor pontosan, előirásnak megfelelően

elszámolt, a felhasználást a Megyei Katasztrófavédelmi Hatóság ellenőrzi.

A főkönyvi kivonatból megállapításra került, hogy a Tűzoltóság működéséhez a Békési

Önkormányzat 2017 évben 6 313 830 Ft-tal, 2018 évben 9 660 000 Ft járult hozzá, míg

Bélmegyer és Tarhos Községek támogatása, hozzájárulása a bevételek között nincs kimutatva,

de nincs a követelések között sem előírva.

A Tűzoltóság tájékoztatása szerint a két tag település pénzügyi hozzájárulást nem nyújtott a

vizsgált időszakban.

Javasolom, hogy a tag településekkel kössenek támogatási szerződést, s állapodjanak meg az

anyagi hozzájárulás mértékéről, s ezzel járuljanak hozzá a Tűzoltóság egyre növekvő

kiadásához.

A munkaerő- és munkabér 2azdálkodás ellenőrzése

A Tűzoltóság 20 1 7. december 3 1 -ig a foglalkoztatott létszám 8 fő. A tűzoltóság önkéntes

állományát Hencz Antal Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai alkotják, melynek létszáma 18 fő.

Alkalmazottak rendelkeznek munkaszerződésekkel. a munkaköri leírások megtalálhatóak a

személyi anyagoknál. Azonban a munkaszerződése és a munkaköri leírások nem minden

esetben van szinkronban. Pl a munkakörének megjelölésnél más tevékenység van a

munkaszerződésben, ami későbbi dátumú, mint a munkaköri leírásban, amin régebbi dátum

szerepel.
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A munkaköri leírásokat szükséges időró’l-idó’re felülvizsgálni, ás a feladat, illetve a

muiikaidó’ változásával azonosan módosítani kell. Tájékoztatás szerint ez a felülvizsgálat és

ci inunkaszerzó’dések, munkaköri leírások módosítása azóta megtörtént.

Tár2yi eszközök vizs2álata:

A Tűzoltóság a főkönyvi kivonata szerint az alábbi eszközöket tartják nyilván:

adatok EFT-ban

Megnevezés 2017 év 2018. év

Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték 138 135

Műszaki berendezések, gépek, járművek 2635 2504

Egyéb berendezések, felszerelések, 2365 1540

járművek

Összesen 5138 4179

A vizsgált időszakban 20 1 8 . december 3 I -i fordulónappal elkészült a leltár, s annak

kiértékelése megtörtént. Selejtezés nem történt a vizsgált időszakban.

A számviteli nyilvántartások helyessée:

A Békési Önkormányzati Tűzoltóság könyvelését a vállalkozásban foglalkoztatott könyvelő

végzi.

Megállapítható, hogy a Köztestület alapdokumentumai rendelkezésre állnak, tartalmukat,

elfogadási idejüket tekintve megfelelnek ajogszabályi előírásoknak.

Megállapítható az is, hogy a gazdasági műveletekről, eseményekről alakilag és tartalmilag

megfelelő bizonylatokat állítanak ki.

Az ellenőrzésnek átadott részletes főkönyvi kivonat elegendő információt szolgáltat, az

megfelel a jogszabályi követelményeknek.

A bizonylati rend és okmányfegyelem betartását a banki, valamint pénztári bizonylatok

szúrópróba vizsgálatával ellenőriztem.

. 201 ‘7. december 5-én munkabejárási költségtérítést fizettek ki az alkalmazottnak

autóbusz menetjegyek alapján. A jegyeket nem jól összesítették, s ezért 5430 Ft

helyett 5920 forintot számoltak el.
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20 1 ‘7. 1 0.3 1 -én munkába járási költségtérítést fizettek ki a dolgozójuknak, akinek

Gyomaendrőd és munkahely közötti távolságnak oda-vissza távolságként 66 km

számoltak el, míg az útvonaltervező szerint elszámolható km 30-30 km.

Több alkalommal történik kiküldetési rendelvény alapján saját gépjármű használatával

költségtérités kifizetése alkalmazottaknak. A költségtérítés kifizetése során előfordult,

hogy nem kellő gondossággal történik a megtett távolság meghatározása, Pl.
201 7. 1 2 . 1 9-én KB07280 1 kiküldetési rendelvényben Békés-Tótkomlós-Pécel 284 km,

úti céljaként KOK Pécel-oktatás van megjelölve.

Az útvonaltervező szerint Békés- Pécel közötti távolság 2 1 7 km. Tótkomlós beiktatása

nem indokolt.

201 8.1 1 .30-án alkalmazottnak kiküldetési rendelvény alapján 21 140 forint saját

gépkocsi használat után fizettek ki költségtérítést, azonban a nyomtatványon nem

szerepel a gépjármű rendszáma, a fogyasztási norma, de az út célja sem került

megj elölésre.

S 201 8. 1 1 .30-án Kiküldetési rendelvény alapján saját gépjármű használat után 27 985

forintot számoltak el. a nyomtatványon elszámolt távolság Békés-Telki 264 km,

ugyanakkor az útvonaltervező szerint 241 km Békés és Telki közt a távolság.

A saját gépkocsi használat alátámasztásához szükséges valamilyen más, hitelt érdemlő

dokumentum, ami igazolja, milyen célból merült fel a költség. Pl. oktatásnál, tematika,

oktatási szerződés, meghívó, részvételi lista, stb.

Amennyiben a hivatali, üzleti utazás esetén megállapítható (akár közvetve is). hogy az

utazás csak látszólag hivatali vagy üzleti, a költségeket nem lehet figyelembe venni.

(Például az utazás, az úti cél, a tartózkodási idő és a programok jellege magánutat

valószínűsít, ez esetben a költségek nem számolhatóak le).

2018.10.28-án P1/000259 számú kiadási pénztárbizonylat szerit 6000 forint értékben

Üzemanyag szerszámgépekbe költséget számoltak el. A kisgépek üzemanyag

felhasználási nyilvántartás az üzemanyag felhasználását nem támasztotta alá. A

beszerzett mennyiség sincs bejegyezve, de a felhasználásról sem vezették a

nyilvántartást.

• A főkönyvi könyvelésben 2017 évben nincs kimutatva készlet, 2018 évben viszont a

222 főkönyvi számlán üzem- és fűtőanyagok 7352 forint összegben mutattak ki
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készletet. Erről a leltárt nem adták át az ellenőrzésnek, a kisgépek üzemeltetési

nyilvántartásából nem vezethető le ez az összeg.

Átláthatóvá kell tenni a beszerzés és felhasználás kimutatását. A gépenként évi összesítésnél

nincs bejegyezve a beszerzés, ezáltal a fellelhető üzemanyag mennyiség nem követhető, év

végi készlet nem vezethető le.

Az eszközök beszerzése, szolgáltatások megrendelése előtt a vizsgált években nem voltak

versenyeztetve, azaz három árajánlatot nem szereztek be, így sérült a versenysenilegesség,

egyenlő bánásmód elve. A közbeszerzési értékhatárok alatti beszerzések megvalósításával és

ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet. alapján.

A három árajánlat benyújtásától eltérni a tulajdonosnak, az Önkormányzat egyedi

(írásbeli) engedélye alapján, a beszerzendő eszköz vagy szolgáltatás egyedi jellegének

alátámasztásával lehet (p1. : hatósági szolgáltatások, közüzemi szolgáltatás).

Az Önkormányzati Tűzoltóság esetében a beszerzések vonatkozásában kellő gondossággal

kell figyelnie az átláthatósági eljárás minden elemének dokumentálására, különösen az

árajánlatok bekérését és azok értékelését illetően, és az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő

bánásmód elvére.

A beszerzési eljárásnak átláthatóiiak, azaz minden niozanatában dokumentáitnak keU

lennie, a dokurnentációnak tartalmaznia kell az árajánlatkéréseket, valamint azok

kiértékelését.

Az ellenőrzések megállapításairól az intézmények egy része intézkedési tervet elkészítette,

azonban vannak olyan intézmények, akik még nyújtották be az intézkedési tervet. A

megállapított hiányosságok mára már részben megszűntek, és folyamatosan dolgoznak azok

megszüntetésén az intézmények.

Összességében a 2019. évben a belső ellenőrzés által elvégett vizsgálatoknál sem büntető-,

sem szabálysértési-, sem kártérítési-, sem pedig fegyelmi eljárás megindítására okot adó

cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

Békés, 2020. március 10.

Juhos Józsefné s.k.

belső ellenőr

41


