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Vezetői összefoglaló
Pomázi Roma Nemzetiségi önkormányzatnál (a továbbiakban: önkormányzat) az ellenőrzésre
vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
clxxxx. törvény, az á||amháztartásról szó|ő 20tt. évi CXCV. törvény, az á||amháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (xII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek
belső ellenőrzésérő| és belső kontrollrendszeréről sző|ó 370/20L7. (xII. 31.) Korm. rend. (a
továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.
A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső
ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az á|ta|a
kiépítettés működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelősségét illetően.

A fenti

előírásoknak megfelelve az önkormányzat vonatkozásában külső szakértő
bevonásával történt a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése
és működtetése.

A belső ellenőrzésre az önkormányzat 2o2o. évi Belső ellenőruési terve alapián került

sor, melynek teljesítésérőla Bkr. alapján jelen, 2020. évi osszefoglaló éves jelentés számol be.
A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok
meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a
minőségbiztosítás hatékonyságát.

A belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben
elláwa működött.

meghatározott feladatait

Az ellenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenységszükségességétnem
vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó feladat
kapcsán.
A2o2o. évi belső ellenőrzések lefolytatását nehezítette a iárványhelyzet. Az eredményes
ellenőrzést támogató személyes kontaktus kevesebb volü de az online egyeztetések
alapvetően biztosított ák az információ áramlást.

Az intézményi belső ellenőrzés szabályszerííen, az ellenőrzési tervben meghatározott
feladatait ellátva működött.
I./ A belső

trAL

ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelésalapián
(Bkr" 48" € a} pont}

L/7. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésénekértékelése,a tervtől való
eltérésekÍndoka, a teruen feliili ellenőrzés indokoltsóga.

A belső ellenőrzés fliggetlen, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek
célja, hogy az Önkormányzatműködését fejlessze és eredményességétnövelje.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozotc, szabályszerű és hatékony működés
feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, az Önkormányzat 20zo. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési
megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.
A tervezés és kockázatelemzése alapozottan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos
és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segíti és kontrollálja. A kockázatelemzés a
vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelésiszempontok alapján történt.
A tervezés az Elnök illeWe a |egyző igényeinek figyelembevételével, kockázatelemzéssel
megalapozottan történt.
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L/I'/a) A tárgyévre vonatkoző
(Bkr.48. $ aa) pont)

éves ellenőrzési

terv teljesítése,az ellenőrzés ijsszesítése

Az ellenőrzési terv telj esítésérő| az l.számú fiiggelék ad tájékoztatást'
A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az e||enőrzés során
a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.

Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek
rögzítésre'
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jelentőségű, a vezetés részérő| azonnali intézkedéstigénylő javaslat megfogalmazására nem
került sor.

L/I,/b) Az ellenőrzés sorón biintető-, szabálysértési, kártérítési,illetve fegyelmi eljúrús
megindítósúra okot adó cselekmény, mulasztús, vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett

jelentések szóma és riivid iisszefoglalása

A 2020' évi ellenőrzések során

büntető-, szabálysértési,kártérítési,illetve fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselelonény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I./2. A bizonyossúgot adő tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása
48. S ab) pont)

(Bkr'

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyÍ akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az
ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a
belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátotta\ amibazzájárult a hatékonysághoz.
A vizsgálatokhoz a szükséges anyagot, információt és az elvárható segíts éget az ellenőrzés
megkapta' Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy
a vizsgálatok ideje a|att az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadá|yozza a
vizsgálat.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés
feltételeinek és telj esülésének vizsgálata volt.
A jelentéstervezet az e||enőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal,
javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban
megvalósítható feladatokat tartalmazta_\ megfelelő a-!a-pot biztosítva a hatékonyabb és szabály'gg
működéshez.

I./z./a) A belső ellenőrzési egység (ek) humúnerőforrás -ellútottsúga

A

belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt
követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént. A belső ellenőrzési vezetői
feladatokat ellátó személy 2020. évben kötelező továbbképzésen vett részt. s az Áht. 70. s (4)
bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik.

L/z./b)

A

belső ellenőrzési egység és a belső ellenőriik szervezeti és funkcÍonáIis

fiig g etlens ég ének b izto s ítús a (Bkr.

7

8 - 79. $

-

a alapj ún)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2020. évben teUeskörűen biztosított volt. mivel a
jelentések közvetlenül megküldésre kerültek az ellenőrzött személy vagy szervezet részére. Az
ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.
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L/z./c) összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. $-a alapján)
2020. évben a megbízással, illewe az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi
helvzet nem merült fel.
I./z./d) A belső ellenőri jogol<kal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatűsa
2020. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.
I./ 2./ e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
A belső ellenőrzés véerehaitását akadálvozó tényező nem volt.
L

/2, /fl Az

Az

ellenőrzés nyilvántartús a

ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése

a

Pomázi Polgármesteri Hivatalban

[a

továbbiakban: Hivatal) évenként, illetve elkiilönítetten, nyomon követhető formában történik. A
megbízólevél, ellenőrzési program és vizsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül.
A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. $ szerinti nyilvántartás vezetéséről gondoskodott.
I./2./g) Az ellenőrzési tevékenységfejlesztésére vonatkozó javaslatok
Az e||enőrzési tevékenységfeilesztéséreiavaslat nem került megfogalmazásra.
I./3.

Atanácsadó tevékenység bemutatősa (Bkr.48' { ac) pont)

A

korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés,
állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályi
változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések,számviteli és intézményi
szabályozottság.
A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására
nem került sor.
II.

A belső kontrollrendszer működésének értékeléseellenőrzési tapasztalatok alapián
(Bkr.48.6 b) pont)

gazdasúgossúgúnal<,hatékonysúgának
IL/7. A belső kontrollrendszer szabúlyszeríÍségének,
és eredményességéneknövelése, javítúsaérdekében tett Íontosabb javaslatok (Bkr. 48. s
ba) pont)

A vizsgálati jelentések készítésea már évek óta kialakított gyakorlat alkalmazásával történik. A
vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerültek. Indokolt esetben a
szükséges módosítás elvégzéseután, a vizsgálati jelentés Elnöki és |egyzői jóváhagyással
véglegessévált.
Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok
eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténih mely indokolt
esetben az utóvizsgálat szükségszerűségétmeghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és
hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat
információt.
A kiemelt megállapítás megfogalmazásáranem

került sor'
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n./2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése(Bkr. 48. $ bb) pont)

Kontrollkiirnyezet

7.

Az e||enőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel
alapvetően megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet.

Az önkormányzata

gazdálkodás terén az

alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabályozatlan területként
definiálható a teljesítményértékelésrendszere. A korábbi évben hiányosságként kezelt

vagyonnyilatkozattétel rendjének szabá|yozására 202O,évben sor került.
célok és szervezeti felépítés,belső szabá|yzatok, feladat- és hatáskörök,

A

folyamatok
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hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a vá|toző jogszabályi környezet és
alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gyakori jogszábály változás }okozott
terhet jelent a belső szabá|yozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a Hivatal törekszik
a gy-akorlat és a szabályozás szinkronjának megteremtésére.
Az önkormányzatszervezeti és működési szabályzata az MöW. alapján határozattal elfogadott.
2. Integrált kockázatkezelési

rendszer

önkormányzatotérintően a szervezeti integritást sértő események kezelésénekeljárásrendje,
valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje nem szabá|yozott, ísy a működés sem
Az,

dokumentált.

A közérdekíí bejelentések, panaszok kezelésénekeljárásrendje nem kialakított.
3. Ko

ntrolltev ékenység ek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek
kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatÍv gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a
rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenkónt azonban hibák tapasztalhatók A jövőben a

megerősített ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére irányulnak.
A MÁK felé és a többi állami hatóság fe|é az önkormányzat mű-ködési és gazdálkodási feladatait
ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatoh információk nyilvántartás4
tárolása szabályozott.
4.

Információ és kommunikúció

Az onkormányzatot érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a
megfelelő számítógépes ellátottság.
Az önkormányzat a kapcsolódő szabá|yzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal
szabá|yzatait alkalmazza' Ebből eredően az onkormányzat iratkezelési szabá|yzattal nem
rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott
ASP iktatási rendszerrel történik.
A H ivatal iratkez elési szabá|yzatának levéItári egyeztetése me gtörtént.
Az önkormányzat az Info' törvényben előÍrt ktizzétételi köte]ezettségét részben teljesÍtette, az
átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítéséreés
meghozatalára vonatkozóan.
5. Nyomon kiivetési rendszer (Monitoring)

A folyamatba építettvezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra
csökkenti a veszélyeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségé! elősegíti az onkormányzat

célkitűzéseinek megvalósítását.
A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik.
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Az e|lenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési,illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.
A belső ellenőrzést ktilső vállalkozóvégzi szerződéssel, akivel az együttmííködés megfelelő.
A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása
tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.
lI./3. Az intézkedésitervekmegvalósítása (Bkr.48. S c) pont)

2020. évben intézkedésiterv készítésére
köteles belső ellenőrzési javaslat megfogalmazására
nem került sor.

Kelt: Budapest,202L. február 15.
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1.

fiiggelék

Pomázi Roma Nemzetiségi onkormányzatés ktiltségvetési szerveinél
2o2o. évben lefolytatott ellen rzések bemutatása
Társy
nemzetiségi
egyiittmííktidési
megállapodás vizsgálata

A

Annak

céI

vizsgálata
hory a Nkt. szerinti
megállapodás

megfelel-e

jogszabályi
el írásolicrak

a

Tínus
Szabályszer ségi
ellen rzés

k teles iavaslat
Meaállaoítás / Intézkedésiteru készítésére
A vizsgálat során felmérttik és értékeltiika Pomáz Város onkormányzata és a

tt Eryiittrn ktidési
jelen ellen rzés
teljesítésének
vizsgálatára
megállapodást. Az ebben foglaltak
nem terjedt ki.
Pomázi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által k t

Az ellen Izés id tartama alatt tiirtént az erytitfin ktidési megállapodás
feliilvizsgálata, ezért a vizsgálati id szak lezárását az elfogadáshoz
igazítottrrk annakérdekébeu hogr az érvényben lév dokumentumokra
teriedien ki.

Pomázi Roma Nemzetiségi onkormánpat rendelkezik az el írásoknak
megfelel en kdt tt Krizigazgatási szerz dés formájában készített
megállapodással (a továbbiakban: Egytittmriktidési megállapodás) a Pomáz
Város onkormányzatával t<irtén erytittm k désre. Az EgyÍittm kridési
megállapodást a Pomázi Roma Nemzetiségi onkormányzat 7/202L. (I. 21')
határozatával, Pomáz Város onkormányzata Képvisel -testtilete 25/2027. (l'
2 B') határo zatával hagyta j vá"

Az Eryiittm ktidési megállapodás alapvet en a Nek w. 80.

$-ban

foglaltaknak megfelel en kertilt elkészítésre.A Nek W-ben leírtalrkal
val sszhang érdekében az eryiittm ktidési megállapodás kapcsán a
k zigazgatási szerz dés megnevezés haszrrálata sziikséges.
2020. j lius 1. nappal hatályos, azaz a vizsgálatkor is alkalmazott Nek tv.
80. s (2) bekezdés alapján az erytittm ktidési megállapodást - ellentétben a
korábbi szabá|yozással, amely minden év január 31. nappal írta el - sztiliség

A

szerint. általános vaey id

k zi

vá|asztás esetén az

alakul tilést ktivet
1

2o2o. éves ellen rzésijelentés
harminc napon beltil feltil kell vizsgáIni.

jelent s Nek w. m dosításrrk miatt a Pomáz Város onkormányzata
Képvisel -testiilete és a Pomázi lloma Nemzetiségi Önkormányzat Képvisel testiilete t<irvényi kdtelezettségélnek eleget téve kdt tte meg z0zI.január 31'

A

napi hatályb a lép éssel az Egytittrrrííkiidésimegállapodást.
Pomáz Város onkormányzata Sizervezeti és MííkiidésiSzabályzatár l sz lr
5/20L5.0V. 8.) tink rendelet (a továbbiakban: SzMSz) a 3/202L [III. 01.)
<ink rendelettel ttirtént m dclsítása nyomán az SzMSz 2. melléklete
tarta|mazza a megk<itritt Egytittrníík<idésimegállapodást

A Pomázi Roma Nemzetiségi onkormányzat képvisel _testiiletg a 4/2027'

(III. 09.) Pomázi Roma Nemzetis(igi onkormányzat határozatával i váhagyott
Szervezeti és MííktidésiSzabályzattal rendelkezilt amely a j váhagyás napján
lépett hatályba. Pomázi Roma Nemzetiségi onkormányzat Szenrezeti és
M ktidési Szabályzatának sors;zám nélhili melléklete tarta|mana az
EgyÍitnn kddési megállapodást. ll' SzMSz 26. s-a ezze| sszhangban határozza
meg Pomáz Város Önkormán1zata által a Pomázi Roma Nemzetiségi
Ö nkormányzat részérea m k<idé:shez sztikséges feltételeket.

A

vizsgálat alapjan megállapítlrat , hogy a Pomázi Roma Nemzetiségi
onkormányzat m ktidésénekfeltételei a jogszabályban meghatározottak
s zerint szab áIy ozottak vo ltak.

A vizsgálat alapián megállapítlrat , hogy Pomáz Város nkormánpat^
és a Pomázi Roma N emzetis égi o nkormán yzattal k taitt EryÍittm ktidési
megállapodás alapián a nernzetiségi tinkormán5zat m kiidéséhez
sziikséges személyi és tárryi feltételek szabálvozottak
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