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Pomaz Varos Onkormanyzatanak
98/2020 (VIL.16.) szamu Onkormanyzati hatarozata
Pomaz Varos Onkormanyzat k6ltségvetési szervei 2019. évi belsé ellenérzésérél sz616
éves ellen6érzési jelentés targyaban.

Pomaz Vaéros Onkormanyzatanak Képviselé-testiilete gy déntott, hogy a hatérozat mellékletét
képez6, Pomaéz Varos Onkormanyzatanak kéltségvetési szervei 2019. évi belsé ellenérzésérol
sz0l6 éves dsszefoglalé ellenérzési jelentést elfogadja.
Felelés: Dr. Balogh Pal, jegyzé
Hatarid6: azonnal
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Pomaz Varos Onkormaényzata

Osszefoglalé 2019. éves ellendrzési jelentése
Vezetéi ésszefoglalé

Pomaz Varos Onkormdnyzatanal (a tovabbiakban: Onkormanyzat) az ellendrzésre vonatkoz6
jogszabalyi felhatalmazdst Magyarorszag_helyi énkormanyzatairél szdl6 2011. évi CLXXXIX.
térvény, az allamhaztartasrol sz616 2011. évi CXCV. torvény, az Allamhaztartasr6] szdlé térvény
végrehajtasarél rendelkezé 368/2011, (XII. 31.) Korm. rend. és a kéltségvetési szervek belsé
ellenérzésérél és belsé kontrollrendszerér6l szdl6 370/2011. (XI 31.) Korm. rend. (a

tovabbiakban: Bkr.) nyujtotta.
A k6ézpénzek felhaszndlas4ban részt vevé allambhaztartasi szervezetek kételesek belsé
ellenérzési rendszert mikdédtetni abbél a célbél, hogy bizanyossdgot nytjtsanak az dltala
kiépitett és miikddtetett pénztigyi irany{tasi és kontroll rendszerek mepfelelésségétilletéen.
A fenti eléfrasoknak megfelelve az Onkormanyzat vonatkozasdbana Jegyz6 kiils6 szakért6
bevondsaval gondoskodott az Onkormanyzat, illetve az dltala alapitott vagy iranyftott
kéltségvetési szerveknél a jogszabdlyi eléfrasoknak megfelelé belsé ellendrzési rendszer
kiépftésérél és miikddtetésérél.
A belsé ellenérzésre az Onkormanyzat 2019, évi Belsé ellenérzési terve alapjan keriilt
sor, melynekteljesftésér6l a Bkr. alapjan jelen, 2019. évi Osszefoglalé éves jelentés szamolbe.
A belsé ellenérzés jogszabdlyi kételezettségének megfeleléen tamogatja a stratégial célok
meghatarozasat. Médszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a

mindéségbiztositas hatékonysagat.

A belsé ellenérzés szabalyszeriien, az ellendérzési tervben meghatarozott feladatait

ellaitva mikédétt.

Az ellenérzétt szervezetek és dolgozék a belsé ellendrzés, mint tevékenység sziiksépessépét nem

vitatjak, valtozatlanul van igény a szakmai tanacsadasra is egy-egy megoldandé feladat
kapesan.
2019. évi feladatok elldtdsat nehezitette a magas hivatali leterheltség, a pénztigyi teriiletet
kiemelten

jellemzé

adatszolgaltatasi

kételezettség,

valamint

a

2019.

oktéberi

helyi

énkormanyzati valasztasok elékészitése és lefolytatasa.
A pénaiigyi teriileten dolgoz6k munkajat az ASP rendszer ~ eltéréen a korabbi évekté! - mar
tamogatta.
L/ A belsé ellendrzés altal végzett tevékenység bemutatasa Onértékelés alapjan
(Bkr. 48, § a) pont)

L/t. Az ellenérzési tervben foglalt feladatok teljesitésének értékelése, a tervtél valé
eltérések indoka, a tervenfeliili ellendrzés indokoltsdga.
melynek
A belsé ellenérzés fiiggetien, targyilagos, bizonyossagot adé és tandcsad6 tevékenység,

célja, hogy az Onkormanyzat mikédését fejlessze és eredményességeét novelje.
Az ellenérzés targya dénté részben a szabdlyozott, szabdalyszert és hatékony mikdédés

feltételeinek és teljesiilésének vizsgalatara iranyult, amely a vonatkoz6 jogszabalyoknak
megfeleléen, az Onkormanyzat 2019. évi ellenérzési terve, valamint az ellendérzési

megbizélevelek és ellenérzési programokalapjan teljesiilt.

A tervezés és médositdsa, kockazatelemzése alapozottan kiterjedt minden olyanteriiletre, amely
. A
a szabdlyos és a jogszabdlyi valtozasoknak megfelelé mUikédést segfti és kontrollalja
tortént.
alapjan
szempontok
értékelési
javasolt
Altal
om
szakirodal
vonatkozé
a
emzés
kockazatel
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2019, éves ellendrzési jelentés

A tervezés a Polgarmester,illetve a Jegyz6 igényeinekfigyelembe vételével, kockAzatelemzéssel
megalapozottan tértént.
1/1./a) A tdérgyévre vonatkozé éves ellenérzési tery teljesitése, az ellenérzés dsszesitése
(Bkr. 48. § aa) pont)
A lefolytatott és lezart ellenérzésekrél az 1. sz4mt fliggelék ad tajékoztatast.
A belsé ellenér a megallapftasokat a vizsgalat tényszerii feltarasdra alapozta. Az ellen6rzés soran
a dokumentalis vizsgalatonfeltil mélyinterjura is sor keriilt az adott munkafolyamat felelésével.

Az ellenérzés soran a megallapitdsok jogszabalyi és egyéb szakmai szempontok alapjan keriiltek
rogzitésre,

A bels6 ellendérzés megallapitasai atlagos,illetve csekély jelentéségtinek minés{thet6ek. Kiemelt
jelentéségi, a vezetés részérél azonnali intézkedést igénylé javaslat megfogalmazasdra nem
keriilt sor.
1/1./b) Az ellen6rzés sordn biinteté-, szabdlysértési, kdrtér{tési, illetve fegyelmi eljdrds
meginditasdra okot adé cselekmény, mulasztds, vagy hidnyossdg gyantija kapcsdn tett
jelentések szdma és révid ésszefoglaldsa
A 2019. évi ellenérzések soran biinteté-, szabdlysértési, kartéritési, illetve fegyelmi eljArds
meginditasara okot adé cselekmény, mulasztas, vagy hianyossdg gyanija nem meriilt fel.
1/2. A bizonyossdgot ado tevékenységet eldsegité és akaddlyozé tényezék bemutatdsa (Bkr.
48. § als} pont)

Az ellendraés lefolytalasanakszemeélyiéslargyiakadalyainem voitak,

A bels6 ellenér és a vizsgdlat ala vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelései az
eHendrzés soran ésszehangoltak munkajukat. Minden dokumentum és program hozzaférést a
belsé ellendérzés rendelkezésére bocsatottak, ami hozzdjarult a hatékonysaghoz.
A vizsgalatokhoz a sztikséges anyagot, informaciét és az elvarhaté segitséget az ellenérzés
megkapta. Esetenkénta vizsgalttertilet leterheltsége miatt kellett a munkat dsszehangolni, hogy
a vizsgalatok ideje alatt az ellen6rzétt teriileten a munka folyamatossd4gat ne akaddlyozza a
vizsgalat.
Az ellenérzés targya dénté részben a szabdlyozott, szabdlyszerti és hatékony miikédés
feltételeinek és teljesiilésének vizsgalata volt.
A jelentéstervezet az eilenérzétt féllel elézetesen egyeztetésre keriilt. A megallap{tasokkal,
javaslatokkal szemben lényeges kifogds nem meriilt fel. Az ajanlasok konkrét, gyakorlatban
megvalésithaté feladatokat tartalmaztak, megfelelé alapot biztosftva a hatékonyabb és szabalyos
miikdédéshez.
1/2./a) A belsé ellenérzési egység(ek) humdneréforrds-elldiotisdga
A_bels6 ellenérzést_ellatok_képzettségi_szintie és gyakorlata_megfelel a Bkr-ben foglalt

kévetelményeknek. A jogszabalyban elé{rt regisztracié megtértént, A belsé ellenérzési vezetéi

feladatokat ellat6 személy 2018. évben kételez6 tovAbbképzésen vett részt, s az Aht. 70. § (4)
bekezdésben meghatérozott engedéllyel rendelkezik. 2020. évi kdtelezé tovabbképzési
bejelentkezése megtértént.

; 2019 évesellenérzési jelentés

1/2./b) A belsé ellenérzési egység és a belsé eHenérék szervezeti és funkciondlis
fiiggetlenségénekbiztositdsa (Bkr. 18-19. §-a alapjan)
a
A belsé cllenérzés funkciondlis ftigeetlensége 2019, évben telies kirden biztosf{tott volt, mivel

jelentések kézvetleniil részemre kertiltek megkiildésre. Az ellenérzési tevékenységen kfviil mas
feladatba a belsé ellendrzési vezeté nem keriilt bevonasra.

L/2./c) Osszeférhetetlenségi esetek(Bkr. 20. §-a alapjan)
2019, évben a megbizassal, illetve az egyes ellenérzéssel kapcsolatban dsszeférhetetlensépi

helyzetnemmertiltfel.

1./2./d) A bels6 ellenéri jogokkal kapcsolatosesetleges korldtozdsok bemutatdsa
2019. évben a belsé ellendéri jogokkal kapcsolatban korlatozas nemmnertiltfel.

L/2./e) A belsé ellenérzés végrehajtdsat akaddlyozo tényezék
A belsé ellendérzés végrehajtasat akadalyozé tényezé nem volt.
L/2./f) Az ellenérzés nyilvantartdsa

Az ellenérzés teljes iratanyaganak megérzése a Hivatalban évenként, illetve elkiilénitetten,
nyomon kévetheté formaban térténik. A megbizdlevél, ellenérzési programés vizsgalati jelentés

egy példanya azirattarbakeri),

A belsé ellenérzési vezet6 a Bkr. 50. § szerinti nyilvantartds vezetéséré! gondoskodott.

L/2./q) Az ellenérzési tevékenység fejlesztésére vonatkoz6 javasiatok
Az ellenérzési tevékenység fejlesztésére javaslat nem kerlilt megfogalmazasra.
L/3, A tandcsad6 tevékenység bemutatdsa(.Bkr. 48. § ac} port)
és,
A korabbi évek gyakorlata szerint a belsé ellendérzés keretében térténd véleményez

allasfoglalas rendje kialakult, amelynek legfébb teriiletei: a gazdalkodast érinté jogszabalyi

intézményi
valtozdsok, azok értelmezése, kéltséggazdalkodast érint6 kérdések, szamviteli és

szabalyozottsag.
A bels6 ellenérzési standardokkal ésszhangban lévé tandcsadé tevékenység frasba foglalasara
nem keriilt sor.

UL. A belsé kontrollrendszer miikidésének értékelése ellendrzési tapasztalatok alapjan

(Bkr. 48.b)pont)

U./1, A belsé kontrollrendszer szabalyszertiségének, gazdasdgossdgdnak, hatékonysdgdnak
és eredményességének névelése, javitasa érdekében tett fontosabb javastatok (Bkr, 48. §
ba) pont)
A
A vizsgalati jelentések kész{tése a mar évckGta kialakitott gyakorlat alkalmazasaval torténik.
a
esetben
[ndokolt
keriiltek.
re
egyeztetés
l
vizsgdlati jelentéstervezetek minden alkalomma
sal
jovahagyas
Jegyzdi
és
eri
Polgdrmest
jelentés
vizsgalati
szlikséges médositas elvégzése utan,a
.
véglegessé valt.

Kidolgozott nyomon kévetési eljaras nincs. Az éves tervezéskor a kordbban elvégzett vizsgalatok

indokolt
eredményeként megfogalmazott intézkedések szamba vétele is megtérténik, mely

és
esetben az utdvizsgalat sztikségszeriiségét meghatarozza. A hataridékrél, végrehajtasrél

2019, éves ellenérzési jelenté

hasznosuldsrél az utovizsgélatok mellett az cllendrzéttek kételezé beszdmoldéja nydjthat

informaciét.

A kiemelt megallap{tas megfogalmazdséra nem keriilt sor.

H./2. A belsé kontroltlrendszer ot elemének értékelése (Bkr.48.§ bb) pont)
1. Kontrollkérnyezet
Az ellenérzés altal elvégzett vizsgalatok eredményeként a kiilsé kériilményekre is tekintettel

alapvet6en megfelelének {télheté a kontrollkérnyezet. Az Onkormanyzat a gazdalkodas terén az
alapvet6 szabalyzatokkal rendelkezik, de a mitkidés terén szabdlyozatlan teriiletként
definialhaté - tébbek kézétt - a vagyonnyilatkozattételi kételezettség rendje, illetve a
teljes{tményértékelés rendszere.

A célok és szervezeti felépftés, belsé szabdlyzatok, feladat- és hataskérék, folyamatok

meghatarozasa és dokumentalasa, humaneréforrds, etikai értékek és integritds, a m(kidés és
feltételeinek intézményi szabalyos és szabdlyozott biztosftasa érdekében kiemelten kezelendé,
hogy ezen dokumentumokfolyamatosan-fellilvizsgdlatra, s a-vAltozdjogszabalyi.kérnyezet és
alkalmazott gyakorlat alapjan aktualizalasra_ kertiljenek. Az évek 6ta megfogalmazott
jogszabalykévetés a gyakori szabdlyozévdltoz4sok miatt fokozott terhet jelent a belsé
szabalyozasban és annak gyakorlati alkalmazdsdban, ami a gyakorlat és a szabdlyozds
aszinkronjat eredményezi.
Az Onkorményzat szervezeti és mtikédési szabdlyzata az Métv. alapjan renceleti szinten
elfogadott.
2. Integralt kockazatkezelési rendszer
Az Onkormanyzatot érintéen szabalyozott a szervezeti integritast sérté események kezelésének

eljardsrendje, valamint az integralt kockazatkezelés eljardsrendje, Az éves feladattervnek
megfelel6en azonosftasra és értékelésre keriiltek a felmeriilS kockazatok, s ennek alapjan
elkésziilt az intézkedési terv. Az integralt kockazatkezelés keretében a kockazati kitettség
nyomon kévetése, azaz a kockazati leltar és az intézkedési terv végrehajtasdnak év kézbeni
feliilvizsgalata az intézkedésértfelelés személy részér6l megtértént.
3. Kontrolltevékenységek

Az Onkormanyzati folyamatok sajatossagai alapjan megfelelé gazdalkodasi kontrollok keriiltel
kialakitasra és alkalmazdsra. Az egyes operat{v gazdaélkodasi jogkérék gyakorlas4nak a

rendszere és nyilvantartasa kialakitott, esetenként azonban hibak tapasztalhaték. A jévében
moegerdsitett ellendrzésekkel a negativumok megsztintetésére téreksziink,
A MAKfelé és a tobbi allami hatésdg felé az Onkormanyzat miikédési és gazdalkodasi feladatait
ellat Hivatal jelentéstételi kételezettségének eleget tett. Az adatok, informacidk nyilvantartasa,
tarolasa szabalyozott.
4, Informdcié és kommunikdcia

Az Onkormanyzaton belil és az alapitott, illetve iranyitott intézmények felé az
informacidaramlas és a kommunikacié megfelelé. Elésegfti ezt a megfeleld szdmitogépes
ellatottsdg.

Az Onkorményzat a kapcsolédé szabalyzatokkal énalléan nem rendelkezik, mivel a Hivatal
szabdlyzatait alkalmazza. Ebbél eredéen az Onkorméanyzat iratkezelési szabdlyzattal sem
rendelkezik. Dokumentumkezelése a Hivatalaltal szabalyozottak szerint és az Altala alkalmazott
ASP iktatasi rendszerrel térténik.
A Hivataliratkezelési szabalyzatanaklevéltari egyeztetése megtortént.

2019.é

es ellenérzési jelentés

folyamatosanteljesfti, de
Az OnkormAnyzataz Info, térvényben eléirt kdzzétételi kételezettségét
az atlathatésdg érdekében tovabbi fejlesztés szlikséges.

5,

Nyomon kévetési rendszer (Monitoring)

jelenléte minimalisra
A folyamatba épitett vezetdi ellendrzés és a belsé ellenérzés folyamatos
i az Onkormanyzat
eldésegit
csékkenti a veszélyezteté tényezék bekdvetkezésének Ichetéségét,
célkitiizéseinek megvaldsitasat.
alapjan tdrténik.
A belsé ellendrzés tervezése a jogszabalyi kételezés ota kockézatelemzés
eljards megind{tasara
Az ellenérzések soran biintet6-, szabalysértési, kartéritési, illetve fegyelmi
fel.
okot adé cselekmény, mulasztds vagy hianyossag gyandja nem mertilt
megfelelé.
A bels6 ellenorzést kiilsé vallalkozé végzi szerzicéssel, akivel ax egyiilimiikodés
nyilvantartasa,
ciok
informa
A kiilsé jelentéstételi kételezettségéneka Hivatal eleget tesz. Adatok,
taroldsa az adatkezeléi szintti ismeretek miatt nem szabdlyozott.

i./3. Az intézkedési tervek megvalésitasa (Bkr.48.§ c) pont)
$

javaslatok keriiltek
2019. évben intézkedési terv készitésére kételes belsé ellendérzési
megfogalmazasra.
voltak, hozzajarultak a vezetdi
Az ellenérzési jelentések megallapitasai megalapozottak

intézkedések megalapozasahoz.
felelés személyek és a
Az intézkedési terveket a sziikséges intézkedések végrehajtasdért
tervekben az egyes
intézkedési
Az
el.
vonatkoz6 hataridék megjelélésével készitették
sz4mon kérhetéek
azok
hogy
meg,
feladatokhoz kapcsoléd6 hataridéket tgy hataroztak
legyenek.
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