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vtzrró összrroculó

Az ellenőrzési terv

A belső ellenőrzést a Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás által határozatilag elfogadott 2014. éVi

belső ellenőrzési terv alapján végeztük el. Az ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján készült el,

A belső ellenőrzés célja

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2014. évi ellenőrzési tervében három terV szerinti ellenőrzés
került meghatározásra. Az ellenőrzési tervek célja az alábbiak voltak:

- Óvodai normatíva ellenőrzése

- Gondozási Központ normatíváinak ellenőrzése

- Gyermekétkeztetési feladatok ellátásának ellenőrzése

Vé8rehajtott el lenőrzések

A 2014. évi ellenőrzési terV szerinti ellenórzés végrehajtásra került, az ellenőrzési terVben szereplő
kapacitásnak megfelelően. A tervezés végrehajtása során időbeli átütemezé5re került 50r az

Önkormányzat kérésére.

Az ellenőrzések eredménye

Az ellenőrzési jelentésben szereplő javaslatokra a beszámolási időszakban határidőre elkészültek az

intézkedési tervek az Óvoda és a Gondozási központ Vonatkozásában. Elfogadásuk 2014.03.15, míg

Végrehajtási határidejük 2014, április 20-a Volt.
2o15.o2.o5-i dátummal készült el a gyermekétkeztetési normatíVa igénybevételének eIlenőrzésére
vonatkozó intézkedési terV, amelynek határideje 2015,02.20.
Összességében megállapítható, hogy az ellenőrzés Vé8rehajtása terv szerint történt. Az elvé8zett
ellenőrzés megállapítása és jaVaslatai az Önkormányzat szabályozottságát és szabályszerű

tevékenységét pozitívan alakították

Végre nem haitott intézkedések

Az ellenőrzési jelentésekben szerep|ő javaslatokra az intézkedési tervek a beszámolási időszakban

elkészültek.
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l. BELSő ELLENőRZÉS Álul vÉezrrr rrvÉrenvsÉe geMumrÁsn önÉnrÉrelÉs
enplÁtt (Bkr,48.§ a} pont)

A belső ellenőrzés 2or4. évi munkájának tervezésekor a terV szerinti ellenőrzéshez szÜkséges

kapacitás meghatározásra került.

2014. évben soron kívüli ellenőrzés, terven felüli ellenőrzés, tanácsadói tevékenység nem kerÜlt

meghatározásra az éves tervben.

Medgyesegyháza Város Önkormányzata 2014. évi ellenőízési terve

:ll€nőr!.

)EYsé8

Az €ll€nórré§re vonatkozó strátéBia |ellenólé§ céUa,

módsrere, tárgya, ellenónött idő§zak)

Azonosított kockázati
tényezók ellenőnés

típusá

A, ellenőrzés
üém€zés€

Erőforrás
9rüksétl€t€k

óvoda

cél: Annak megállapítása; ho8Y az 2013, évi feladatalapü

állami támogatások igénybevételét megalapozó

adat§zolgáltatás, elszámolás a jogszabályok elóírásainak

meeíelelő analitikus nyilvántartásokon alapszik-e, aníal
felhasználá5a a jog§z.balYi elóká5oknak megíeleló-e,

Módszér: DokUmentumol! nYilvántartások vizsgáleta, int€rjú.

Részbeí tétele§, ré§zben szúróplóbaszerű vizstálat.

Tá€y: A pénzügyi elszámolások és dokumentumolq és a,

ehhez kápcsolódó szabályozásokban foglaltal

érvény€sü|ésének a viégálala
ldőszak 2013. év

A költséevetéssel történő

3azdálkodá5 5orán a

vonatkozó pénzogYi-
gazdálkodási

io8szabályokban f o8lalták
éNényesülése, és a

költ5é8vetési rendelet

Pénzügyi,

9égi

ellénóí2és

2014, január 15 revizoli nap

Gondozási
Kózpont

cél: Annak megállapítása, hogy az 2013. évi íeladatalapú

állami támogatások igénybevetelét megalapozó

adatszolBáltatás, eIszámolás á jo8szabályok előírásainak

megfélel6 analitikus nyilvántartásokon alapszik-e, annak

felha52náláse a jo85zabályl előírásoknak megfel€lő- e.

MódszerI Dokum€ntumok, nyilvántartások viz§8álata, interjú,

Részben tételes, részben 52úíópíóbaszerű vizsgálat.

Tár8y: A pénzúgYi elszámolások és dokumentumok, és a,

ehhez kapc§olódó szabályozásokban foglaltal

éNénYesülésének a vizsgálata

ldősrak 2013, év

A költsé8vetéssel történő

3azdálkodás soíán a
,/onatko.ó pénzű8yi-

Bazdálkodá5i
iogs2abályokban foglaltak

éNénYesülése, és a

kóltséevetési íendel€t

Pénzügyi,

5zabályszerű
ségi

ellenórzé5

2014,január 15 íevizolinap

Pol8ámesteíi
Hivatal

cél: An nak vizsgálata, hogy az állami támo8atás igényiése

,zempontiából a gyerm€kétkeztetési feládetok ellátása a

o85zabályi elóírásoknak megíelelően töténik,e.
Móds2en Bizonylatok, igénYjogosultságot alátáma52tó

dokumentumol, nyjlVántartások vizsgálata, jnterjú. Részben

tétele, lésrben szúrópróbaszerú vizsgálat

Tárgy: A pÉnzúgYi elszámolások é5 dokumentumok, és az

ehhez kapcsolódó szabá]yozásokban ío8laltak

éívényesülésének a vi25gálata,

ldőszak 2013. év

c kóltségvetéssel tórténó

3azdálkodás5orán a
yonatkozó pénzügyi-
gazdálkodási

iogszabályokbaí\ foglaltak
érvénYesülése, és e

költsé8vetésj lendelet
betartása

Pénzügyi,

szabályszeíű
sé8i

2014.jenuár 15 revizoíinap



l/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teUesítésének értékelése (Bkr.48. aa) pont)

|/l/a) A tárgvévre vonatkozó éves elIenőrzési terv teliesítése. az ellenőrzések összesítése

Medgyesegyháza Város Város Önkormányzata 2014. évi ellenőrzési tervének megvalósulása

Ellenónött
szerv.egvs.

Ellenóízés.élja
Ell.útemézése Eltérés

indoka
Erőforrás szüks.

Eltérés
TénY Tény

varáz5erdő Óvoda Annak me8állapítása, ho8y az

2013, éVi feladatalapú állami
támo8atások igénybevételét
me8alapozó adatszol8áltatás,

elszámolá5 a jo8szabályok

előírá5ainak megíelelő analitiku5

nyilVántartásokon alapszik-e,

annak feIhasználása a jogszabálYi

elóírá5oknak megíelelő- e.

2014,01.hó 1074-o7.hő nlncs 15 nap 15 nap

30ndozási Központ Annak megállapítása, hogy áz

2013. éVi feladatálapú áIIami

támo8atások igénybevételét
me8alapozó adatszol8áltatás,
elszámolás a ioBszabályok
előírásainak megfelelő analitikus

nyilvántartásokon atapszik-e,

annak felhasználá5a a jo85zabályi

élóírásoknak me8felelő- e.

2014.01,hó zol4,02,hó
önkorm.
kéíésére

átütemezve
15 nap 15 nap ninas

Pol8ármesteriHivatal Annak Virs8álata, hogy az állami

támogatás i8énylé5e

szempontjábóta
gyermekétkeztetési f eladatok
ellátá5a a jogszabályi előírásoknak
megfelelően történik-e.

2014.o1.hó 2074,1z.hó
önkorm.
kérésére

átütemezve
ls nap 15 nap nincs

A 2014. évi tervezett és megvalósult adatok összevetése:

Megnevezés

Tervezett
kapacítás

(ellenőrzési
napl

Tény adatok
(ellenőrzési nap)

Teliesítés %

Terv szerinti ellenőrzés 45 45 Loo%

soron kívüli ellenőrzés U 0 0

Ierven felüli ellenőrzés 0 0 0

Tanácsadói tevékenység 0 0 0

összesen: 45 45 Loo%

|/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálvsértési. kártérítési, illetve fegvelmi eliárás

megindítására okot adó cselekménv, mulasztás vagv hiánvosság gvanúia kapcsán tett ielentések

száma és rövid összefoglalása
n zor+ eui lezárt ellenőrzési jelentés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett

me8álla pítás nem Volt.
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|/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48.§

ab) pont)

A belső ellenőrzést a Magyarország 2013. évi Magyarország központi költségvetéséről szóló 2oL2. évi

CCIV. törvény, a Magyarország 2O!4. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tÖrvénY, a

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2O7L évi CLXXXIX. Tv., a kö|tségvetési szervek belső

kontroll rendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011(Xl1.31.) Kormányrendelet , a

Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett,,Magyarorszá8i államháztartási belső ellenőrzési

standardok" útmutató figyelembevételével, valamint a Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás által

határozatilag elfogadott 2014. évi belső ellenőrzési terv alapján végeztük el.

Az elIenőrzési jelentés megfelelt a költségvetési szervek beIső kontrollrendszeréról és belső

ellenőrzéséről szóló 37ol2o11.(Xl1.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) 39. §-ában

megfogalmazott köVetelményeknek.
Az éVes ellenőrzési jelentés készítési kötelezettsé8et a 37o/2071. (Xl1.31,) Kormányrendelet

határozza meg, melynek 28. pontja tartalmazza az önkormányzatok társulásaival kapcsolatos kÜlÖnÖs

szabályokat.
Az ellenőrzés ideje alatt a hivatalban lévő vezetők és az ellenőrzést segítő személyek a belső

ellenőrzésben segítőkészen közreműködtek.
A személyi kapacitás a beszámolási időszakban rendelkezésre állt. A tárgyi feltételek (számítógéP,

internet, iroda) rendelkezésre álltak.

Egyéb az ellenőrzéseket jelentósen akadályozó tényezők nem adódtak.

Az Önkormánvzat a jelentéstervezetre nem tett észrevételt.

A Dél_Békési Többcélú Kistérségi Társulás külső szolgáltatót, a King controll Kft (adószám:23188462-

1_o2, székhelv: 7623, Pécs, Rákóczi út 24-26.} társaságot bízta meg a 2oL4. évi belső ellenőrzési

tevékenység ellátásáVal. A jogszabályi előírásoknak megfelelően megállapodásban rÖgzítették a

feladatok ellátásának módját.
A belső ellenőrzési Vezető a King controll Kft ügyvezetője, Királyné Demcsák Ágnes, aki megfelel a

Bkr. 24.§_ban meghatározott képzettségi követelményeknek, mivel okleveles könywizsgáló és

regisztrált költségvetési belső ellenőr.
A Lelső ellenőrzésekben részt Vett 2014.08.3o-ig Fehér Letícia okleveles könywizsgáló, aki szintén

regisztrált költségvetési belső ellenőr.
n iorq, évi helysiíni ellenőrzésekben, mint megbízott belső ellenőri asszisztens részt Vett Kun Pálné.

Az ellenőrzési feladatok végrehajtásához szükséges létszám, képzettség és gyakorlati tapasztalata

rendelkezésre állt.

biztosítása (Bkr. 18-19.§ alapián}

n. 
"tl"nőrreri 

időszakban a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított volt.

A belső ellenőrzési tevékenységet ellátó King controll Kft a költségvetési szervek Vezetőinek nincs

közvetlenül alárendelve, így a szervezeti függetlenség biztosított Volt.

A funkcionális füg8etlenség:
o az éves ellenőrzési terv kidolgozása,
o az ellenőrzési programok elkészítése és végrehajtása,

o az ellenőrzési módszerek kiválasztása,
. azellenőrzésijelentéselkészítése

során biztosított volt.
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|/2/c} Összeférhetetlenségi esetek íBkr.20. § alapián)
Az ellenőrzési tevékenység végreha,|tása során összeférhetet|enségi esetek nem Voltak.

|/2/d) A belső ellenőri iogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
Az ellenórzési tevékenység során a belső ellenőrök jogai érvényesültek.
A tervezett ellenőrzési tevékenység Végrehajtása érdekében a kért adatszolgáltatások teljesítésre
kerültek, így ezek az el|enőrzési munka végzését nem nehezítették, illewe korlátozták.

|/2/e) A belső ellenőrzés VéErehaitá5át akadálvozó ténvezők
Az belső ellenőrzés feladatainak Végrehajtásához a belső ellenőri létszám külső cég által biztosított

Volt, a tárgyi feltételek számítóBép, internet, iroda rendelkezésre álltak.

|/2/fl Az ellenőrzések nvilvántartása
Az ellenőrzések nyilvántartása a Bkr. 22.§ (2) bekezdés b) és 50.§ előírásainak megfelelően történt.
Az ellenőrzési dokumentációk biztonságos őrzése biztosított.

|/2/g'l Az ellenőrzési tevékenvség feilesztésére vonatkozó iavaslatok
A belső ellenőrzési feladatok minőségi ellátása érdekében feltétlenül szükséges a belső ellenőrök
továbbképzése. A beszámolási időszakban több képzésen Vettek részt a belső ellenőrök, amelyek az
ismereteik fejlesztését se8ítették elő.

l/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48.§ ac) pont)

A beszámolási időszakban írásbeli felkérés tanácsadói tevékenységre nem történt,

ll.A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzései tapasztalatok alapján
(Bkr.48.§ bl pont}

ll/1. A belsó kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és

eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr, 18.§ ba)
pont)

Ellénóíréscéli. Me8állaplés
lntézkedéit igényél

1.

q normatlvák €s€tébén azigénylés és az

:lszámolt tényle8e5 létszám kózótt
3ltérőek€t nem tapásztalfu nk

avaslátot nem teszünk

'Háznend" ném aktualizált

lktualizálását, mivél 2013-ban

elentő§ mértékbén váltoÉak az

óvoda működését befolyásoló

.lapvető joc§zabálYok,

i8en

1, Gondozási rczpont normatíva
H áu a §eeít§ég nyújtás esetébén áz
iqénvlés nem meEaláoozott 'ava5oljuk, 

hogY a Gondozósi
lgén

3. Gy€rmekétkezletési f eladatok

q §zúópróba sz€rű ell€nőEés soíán ar

'oda 
esetében á c§oportösszesítő

<imUtatáson €ltéréseket tapasztáltunk á

lavasoljUk a kim utatások
átvizsgá|ását

i8en



ll/2, A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont)

l. Kontrollkörnyezet
Az Önkormányzat itletve a folyamatok szabályozottságát a belső ellenőrzés az elvégzett ellenőrzési
tevékenység során vizsgálta.
A kontrollkörnyezet a szabályozottság terén fejlesztést igényel.

ll. kockázatkezelés
Az éves ellenőrzésiterv kialakítása során az Önkormányzat folyamatainak meghatározása, a kockázati
tényezők azonosítása megtörtént.
A kockázatkezelés működtetésének folyamatos biztosítása szükséges.

lll. KontrollteVékenységek
A tárgyévi és az előző évi ellenőrzések tapasztalata alapján a vezetői ellenőrzés nem minden esetben
működött megfelelően,
A kontrolltevékenység fejlesztése szükséges.

lv. lnformáció és kommunikáció
Az Önkormányzat ÚűködéséVel kapcsolatos információk közzétételére az informatika háttér
rendelkezésre áll, azonban ezen felületek nincsenek teljes mértékben kihasználva.
Az információ és kommunikáció további fejlesztése szükséges.

V. Nyomon követési rendszer (Monitoring)
Az intézkedési terv nem készült el, amely arra utal, hogy a nyomon köVetés nem megfelelően
működött.
A nyomon követési rendszer fejlesztést igényel,

ll. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr,48. § c) pont)

Ellenőrzé5
azonosítós

záma
Ell€nőrzés tár8ya Ellénőrzé§ idő§zake

Ellenőrzési
nap

Javasl.
§záma

lntézk.
tervet

igény€l-e

lntézk,
terv

elkészült-
e

)0o7l2014 óvode noímátíve zo L 4,oI.24 -2o L 4.o2.77 15 2 igen lsen
)o02/2074 Gondozási Központ normatíva 2074,o2.73-2ot4.o2.25 15 7 igen igen

xo29l2074 Gyermekétkezteté5i f eladatok 2074.12.13-2074.72.37 15 7 igen igen





lntézkedési terv
a belső ellenőrzési jelentés realizálásához

A belső ellenőrzés 2014. évben a Medgyesegyháza Város Önkormányzata gyermekétkeztetési

feladatai e|látásának ellenőrzése témában végzett ellenőrzése alapjtín a javaslatok mielőbbi

beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjiik:

Javaslat:
A szúrópróba szerű ellenórzés során az Óvoda esetében a csoportösszesító kimutatason
eltéréseket tapasaaltunk a napok számát illetően. Javasoljuk a kimutatások átvizsgálását.

Intézkedés:
A gyermekétkeáetés nyilvántartrásainak, kimutaásainak tételes ellenőrzése az óvodai
gyermekétkeztetés esetében. Az intézkedési cél eléréséhez folyamatba épített ellenőrzés módszerét
fog|uk alkalmazni. Az étkezési nyilvántartásokat vezető közalkalmazott kijelölése az óvodai tételes
gyermekétkeáetési nllvantartások tételes vizsgálatára.

Felelős: VargaJánosnéintézméryJvezető

Határidő: 2015 év február hónap 20 nap

Medgyesegyháza, 2015. év február hónap 05 nap

Az intézkedési tervet készítette:

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:

belső ellenőrzési vezető

4ír*"'*"\
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Intézkedési terv
a belső e|lenőrzési jelentés rea|iz,álásához

A belső ellenórzés 2014. évben a Medryeseryháza Város Önkormányzata Yarázserdő

Óvoda normatíva el|enőrzése témában végzett ellel&zése alapj án a javaslatok mielőbbi

beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjiik:

Javaslat:
Házirend aktualizálása, mive1 2013-ban jetentős mértékben változtak az óvoda működését
befolyásoló alapvető jogszabályok.

Intézkedés:

A Házirend akhralizálása.

Felelős: Varga Jánosné

Hataridő: 201S.április30.

Medgyesegyhráza,2014. év mfucius hónap 15 nap

Az inlézkedési tervet készítette:

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:

belső ellenőrzési vezető



lntézkedési terv
a belső ellenórzési jelentés realizálásához

A belső ellenőzés 2014. évben a Medgyesegyháza Város Önkormányzata Gondozási

Központ normatíva ellenőrzése témában végzett ellenórzése alapján a javaslatok mielőbbi

beépítésére az alábbi intézkedési tervet készítjük:

Javaslat:
Házi segítségnyújtás esetében a gondozási napló felülvizsgálata

lntézkedés:
- feladatmutatókat alátámasáó intézményi dokumentumok folyamatba épített

ellenőrzési eszközeinek kidolgozása és bevezetése a mindennapi munkafolyamatba.

Felelős: MészárosnéHrubákMária-intézményvezető

Határidő: 2014év ápúIis hónap 30 nap

Medgyesegyháza, 2014. év március hónap 15 nap

Az intézkedési tervet készítette:

ellenőrzött

Az intézkedési tervet ellenjegyezte:

belső ellenőzési vezető



Medgyesegyhriza Vrirosi Önkormányzat Gondozási Közponr
Mede"veseg\ülia_ Luther u. l.
Telefon: 68,,440-000 129 niellék
Tellfax:06-68 1440-860

ikt,sz,: tlí -,3 12011.

JEGYZÓKÖNYV

Készült: 2014. április 4.-én a Gondozási Központ idősek Klubja hivatalos hell,iségében

Tárg1,: Belső ellenőrzós 1Medgl,esegryhriza \'árosi Önkorman_r.zat Gondozási Központ
normati\:a ellenőrzése című vizsgálat) vizsgálati jelentósérrek és a jelzett
lrián1.osságoknak a rnegbeszólése

Jelen vannak: Mészrirosné Hrubák Mária- intézményvezető
Hon áth lsfi.,íínné- klubvezető
Danka Lriqzlóné, gondozónő
Mószár Sándomé gondozónő
Brezovszki Mátyásnó gondozónő
Men1,}:árt Lászlóné goldozónő
Rankasz Jáaosné szociális segitő
Sza]ai Lászlónó szociális segítő
Borbél1, Veronika gondozórrő

Á dolgozókkal ismertetésre került a Kilg Controll Kft ellenörzósről készült je|entése:
A belső ellenőrzós cólja annak megállapítása volt, hogy a 2013, évi íeladatalapú támogatások
igén),bevételét megalapozó adatszol*saltalás a jogszabálvok e]őirásainak rrregfelelő analitikus
n,vilvántartásokon alapszik-e.
Az ellenőrzós a fuízi gondozás dokumentunrainatri vizsgálatakor az alábbi hibákat tapasáalata:

} ellátott neve rosszul szerepel a gondozási naplóban
} a gondozott a gondozást nem igazolta aláfásával
i a napló és az iisszesitések adataj nem egyeznek meg

Mivel a normatíva igénylés alapj a a gondozási napló az ellerrórzós az'iíLlézúény igénylését
nem tBítja ITlegalapozottnak.

.{ gondozási naplókban szereplő bejegl,zések valódiságáért és szabál;,szerűségéért a
gondózónők felelősek, az összesitések elkészité§ét és az igénl.bevételi addtok KENYSZI-
ben történő rögzité§ét a klubr,ezető végzi a gondozási naplók adatai alapján.

A fenti hibák kiküszöbölése érdekében a következőket ten,ezzük:

i. A gondozók figelmét felhi\juk a gondozási naplókban szereplő adatok pontos és
hián5,talan r ezerésére

2. A gondozók a napi adatok rögilését megclőzően kötelesek a gondozási naplók adatait
ellenőrizrri, és a naplók adatait csak eá kővetően leadni a klubvezetőnek
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Mészárosné ikubrik Maria
intézményyezető

A klubvezető a napi adalok összesítósót ós jelentését megelőzően á*izsp}lja a
naplókban szerepe.lő adatokat, kiilönös figyelemmel az aláirá§ok meglétére a
bejeglzések pontosságára. Eltérés hi:áLnyosság esetén feljegyzést készít és felhívja a
gondozónő fi gyelmót a hiányosságok pótlásrira, jalitására,
A bavi adatok összesítesét követően a KENYSZI önellenőrzés elvégzésekor a
klubvezető és a naplók vezetéséért felelős gondozó kózösen ellenőrzik az adatok
egyezőségét.

-J.:- 
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A jegyzökönlv tartalmát megismertem a feltárt hiányosságokat, hibákat elismerem a
je5zőkönlwben szereplő utasitásokat tudomásul vettem, a jövőben a fenti cselekvési
terv szerint járok eL A jegpókön1.1 1 példrinyát átvettem,

,1-, ]

Horváth ktánni
klubtezető

||
._..] ?. ,|,.1 dl.. ..:,' 6- 1} |,:, ,...,,'

Danka Lászlóné- gondozónő
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Mészár Sandomé gondozónő

' L",.r,,., , \lni, -l-jj |;].,r/;,,-a,

Brezovszki Márylisné gondozónő

la,,,i,,,,,.i il,,;r, ?,.

Menyhrirt Liiszlóné gondozónő

1] n. i ,| {,il . i.r.! i -1 1

Rankasz Jánosné szocialis segitő
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q.,{,?rr' ,r/ t,,'t-l_, l.e
Szalai Lászlóné szociális segítő
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Borbély Veronika gondozónő



NYILATKOZAT

A) L|úkott Liker JIlnos, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője jogi felelősségem
tudatábarr kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelöen 2014. évben vezetó helyettesként a költségvetési
szen rrél gondoskodtam:

- a belsó kontrol]íendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony
működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, hasmálatába adott vagyon rendeltetésszerii
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatiározott
kóvetelményeknek megíelelő ellátásáról,
_ a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célrrak megfeleló felhasmálásIiról,
- a költségvetési szerv tevékeny§égében a hatékonlság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek ervényesítéséről,
- a teryezési, besámolási, információszolgáltaási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéról és
hitelességéról,
- a gazűIkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- aZ ]ÍltéZínaryi számviteli renüől,
- ol}an rendszer bevezetéséról, amely megfelelő bizonyosságot nyujt az eljárások jogszerűségére és
szabályszerűségére vonatkozóan, biaosílja az elsámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és
közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szindén tisaában legyenek a kitízött célokkal és az azok
elérését segító eszközökkel anrrak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatiáfozott feladatokat
és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén
keresztiil folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollr€ndszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrol lkörnyezet:
A szervezeti célok elérése érdekében az alapyelő feladatok írásban rögzítésre és aktualizálásra kerültek, az
e.gyes szervezeti egységek funkciója szabályozott (Alapító okirat, Szervezeti és Működési szAbályzAt,
Ugyrend).

A humáLn erőforrás a feladat€llátáshoz biztosított. A feladat és felelósségi körök szabályozottak. A
jogszabályban nem szabályozott, működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró kérdése belső
szabáLyzatokbal fendezettek (Alr. 13 § (2)) Rendelkezésre áll a belsó ellenórzési kézikön)ry, kialakításra
került a jogszabály kötelezettségnek megfeleló teljesítmény-értékelési rendszer,

kockázatkezelési rendszer:
A kockázatok kezelésére szabáIyzat készült, meghatározásra kedltek a szervezeti célok. A kockázati
tényezöket a szervezeti egységek felmérik, a csökkentésre szi,ikséges intézkedéseket megteszik,

Kontrolltevékeny§égek:
Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás terü|etére az ellenőrzBsi
nyomvonal kialakított, a feladatok és felelősségek köre megosztott, mely bizlosítja a hatékony kontrollt.
A FEWE rendszer müködtetése, az egyes tevékenységek feladatköri elkiilönítése biztosított a különfele
eljárási rerrdek, hozzáfrrési, beszámolási eljrárások szabályozottan törtennek.

Információs és kommunikációs rendszer:
A közös Önkormányzati Hivatal és a képviselók közötti információáramlás a Szervezeti és Múködési
Szabályzatban rögzített. Az önkormányzatok rendelkezrrek elektronikus WEB eléIhetőséggel, itt történik a
köZérdekű adatok nyilvánosságának biaosítása is.
Az iratkezelésre vonatkozó jogszabáll elóírások betartása kerülrrek, az iratkezelés gyakor|ala az
előirásoknak meglelel,
A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, valamint
a kiadmányozási jog gyakorlása.
Az információ és kommmikáció részeként a polgiáLrme§ter haü rendszerességge] vezetói éItekezletet talt,
ahol a gazdálkodó szervek, intézínények vezetői vesznek rész, A vezetók beszámo]nak a kapott feladatok
elvégzéséról, a területüket érintö aktuális fe]adatokró].
Ha sziikséges az észlelt hiányosságoka, feladatoka, fe]elósók, haáridók kijelölése történik,

25. melléklet ......../2015. (V. 26.) önkormányzati rendelethez



Nyomon követési rendszer (monitoring):
A Hivatalnál a belsö kontrollrendszer monitoringja az őnkormáíryzati adatszolgáltatísokban, a statisztikai
adatszolgáltatásokban, a beszámolókban az önkormányzatokat érintó fóbb adatok ismertetésével,
elemzésével valósul meg,
Az önkormányzati szintű feladatfinanszirozás teljesülésének folyamatos monitoringjét biztosítja a támogatás
igénylés megfelelő idöközönkénti lelülvizsgálata.
Az önkormányzati szintű feladatellá6sról, a kitűzött célok megvalósításrárót a beszámolás, a tálékoztatÁs a
képviseló-testtilet ,,lejárt határidejű hatírozatok vé$ehajtása" beszámolójában tórténik

Kijelentem, hogy a benyujtott beszámolók a jogszabáll elóírások szerint a valóságak megfelelóen,
átláüatóan, teljes körűen és pontosan tükózik a szóban forgó pénzügyi é\Te vonatkozó kiadásokat és
bevételeket.

A Medgyesegyházi Közös ÖnkormáLrryzati Hivatal gazdaság:t vezetője eleget lett tárgyévben esedékes
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

i_ge!-neín

Záradék

20l4. december l4. napjával,a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivat^l jegyzqének munkaviszonya
megsziint, és. Liker János alje gyző letl. megbízva 2014. december l5-től a Hivatal vezetésével. Ezt követóen
2014. december 31.-ével Pusztaottlaka kilépen a közös önkormráLrrrzatból. A hivatal 2015, janurár l-tól
Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalként működik tovább. A megüesedett jegyzői állásra pályázatot írtki
a polgármestel, és 2015. április 15+ől a jegyzói munkakör betöltésre került dr. Kormányos László
személyével .

Kelt: Medgyesegyháza, 2015. áprilts 27.

dr. Kormrányos László
iegyző

B) Az A) poltbalmeghatáíozott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

P. H.

aláírás

Kelt:

á-coÉDz,rc§,* ., 'o,

íu 'mn ?g 6j§S e
\o,^ \N Z,



NYILATKOZAT

l) Alulírott Varga Jánosné, a Medgyesegyházi Varázserdó Óvoda intézményvezetóje jogi felelósségem
fudatában küelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben a költségvetési szel\]tél
gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszeíú, eredményes, gazdaságos és hatékony
m{iködéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, hasmálaába adott vagyon lendeltetésszerü
igénybevételéról, az a|apító oktatban elóírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
köVetelményeknek megfeleló ellátásáíól,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfeleló felhaszrrálásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséról,
- a tervezési, beszámolási, iníormációszo]gáItatási kötelezettségek teljesítéséról, azok telj€sségéIől és
hitelességéről,
- a gazdálkodIísi leh€tőségek és a kötelezettségek összhangjfuól,
- az :Jj.tézJÍJ.ényi szánviteli ren&ől,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfeleló bizonyosságot nyújt az eljfuások jogszerűségére és
szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltaüatóságot, továbbá megfelel a hazai és
kózösségi szabályolcrak,
- anól, hogy a vezetók a szeryezet minden szintjén tisztában legyenek a kitúZött célokkal és az azok
elérését segítő eszköZökkel annak érdekében, hogy Végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat
és értékelni fudják az elért eredményeket. E tevékenységról a vezetói beszámoltatás rendszerén
keresztiil folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrol]rendszerre vonatkozó előírásahak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:
A szÉWezeti célok elérése érdekében az alapyelö feladatok írásban rögzítésre és akfualizálásla kerúltek, az
egyes szervezeti egységek funkciója szabá|yozott (Alapító Oktat, Szervezeti és Míiködési Szabályzat,
Házirend, Továbbképzési tery, Eves munkatery).

A humán eíóforrás a feladatellátáshoz biztositott. A feladat és felelősségi kóIök szabályozottak.
Rende]kezésre áIl a dolgozók munkaköTi leúásai. elkészült az Óvoda Adatkezelési. lralkezeIési és
Pénzkezelési Szabályzata. Folyamatban Van ajogszabályi kötelezettségnek megfelelő teljesitmény-értékelési
rendszer kialakitása, a pedagógusok és az intézmény értékelésével kapcsolatban.

kockázatkezelési rendszer:
A kockáZatok kezelésére szabályzaí készült, meghat{áíozásra keriiltek a SzeNez,eti célok. A kockáZati
tényezőket a szervezeti es/ségek felmérik, a csökkentésle sákséges intézkedéseket megteszik.

Kontrolltevékenységek:
Kötelezettségvállalási, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás terúletére az ellenórzési
nyomvonal kialakított, a feladatok és felelósségek köre megosztott, mely biztosí§a a hatékony konfuollt.
A FEUVE rendszer működtetése, aZ egyes tevékenységek feladatköri elkiilönítése biáositott a kúlönféle
eljárási rendek, hozzáférési, beszámolási eljárások szabályozottan történnek.

Információs és kommunikációs rendszer:
A Medgyesegyházi Varázserdó Óvodában információáramlása a Szervezeti és Működési Sz,abá:lyzalban
rőgzííett.
Az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi elóíIások betartása kerülnek, az iratkezelés gyakollala az
elóírásoknak megfele1.
A vezetői információs rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, valamint
az utalványozási jog gyakorlása,
Az információ és komrnunikáció részeként az óvoda vezetó az éVes munkat€íVben meghatározotiak szerint,
illewe sziikség szerint értekezletet tart, ahol az óvoda dolgozói vesmek rész. A dolgozók beszámolnak a
kapott feladatok elvégéséről, a teíületüket érintö aktuális feladatokól.
Ha szükséges az észl€lt hiányosságoka, feladatokra, felelősök, határidők kijelölése töíténik.



Nyomon követési rendszer (monitoring):
Az intézrnényben a belsó kontrollrendszer monitoringja az :filíéZméílyi adatszolgáltatásokban, a statisáikai
adatszolgáltatásokban, a beszámolókban az :r;rtézrnényt érintö föbb adatok ismertetésével, elemzésével
valósul meg.
Az intézrnénl szintú feladatfinanszíroás teljesülésének folyamatos monitoringiét birtositsa a tárnogatás
igénylés megfelelő időközönkénti felülvizsgálata.

Kijelentem, hogy a benyrtjtott beszámolók a jogszabályi elóírások szerint a valóságnak megfelelóen,
átláthatóan, teues köÉen és pontosan tülcözik a sában forgó pénztiryi éwe vonatkozó kiadásokat és
bevételeket.

A Medgyesegyházi Varázserdó Óvoda vezetóje eleget tetl. tárgyévben esedékes továbbképzesi
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:,,..
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I]YILATKOZAT

l) Alulírott Mészarosné Hrubak Mária, a Medgyesegyháza Városi Ónkorrrrányzat Gondozási KöZpont

intézmény/ezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2014. évben

vezető helyettesként a költségvetési szewnél gondoskodtam:
_ a belsó kontrollrendszer kialakíásaról, valamint szabá,lyszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony

működéséről,
_ a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, hasmálatába adott vagyon rendelteésszerű

igénybevételéről, az alapitó okiíatban előírt tevékenységek jogszabádyban meghatározott

követelrnényeknek megfelelő elláásáról,
- a rendelkezésre álló €lőiían}zatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság

követelrnényeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, irrforrníciószolgá,ltatási kötelezettségek teljesítéséíól, azok tetességérŐl és

hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáLíól,
- az Átézííényi szárííYiteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyiit az eljárások jogszeniségére és

szabályszeníségére vönatkozóan, bíztositja az elszímoltaüatóságot, továbbá megfelel a hazai és

közösségi szabályoknak,
_ arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitúzött célokkal és az azok

elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat

és értékelni tudjá,k az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltaás rendszerén

keresztiil folyamatos infornrációval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó j ogszabályok belső kontrollrendszerre vonatko ző e\őtrásahak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkömyezet:
A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre és akhralizálásra kerúltek, az

egyes §zervezeti egységek funtciója szabáIyozott (Alapító Okiíat, Szervezetí és Működési Szabályzat,

Szakmai program).

A humán erőfonás a feladatellátáshoz biztosított. A feladat és felelősségi körök szabályozottak. A
jogszabályban nem szabályozott, működéshez kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró kérdése belső

szabáIyzatokbanrendezettek (Alr. 13 § (2)

kockázatkezelési rendszer:
Akockázatí terryezőket a szervezeti egységek felmérik, a csökkentésle sziiLl§éges intézkedéseket megteszik.

Kontrolltevékenységek:
Kötelezettségválialáii, engedélyezési eljárások szabályozottak, a gazdálkodás területéíe az ellenórzési

nyomvonal Úahkított, a feiadatok és felelősségek köre megosztott, mely bttosítja a hatékony kontrollt.

Infonnrációs és kommunikációs rendszer:
Medgyesegyháza Városi Önkorrrrányzat Gondozási Központ rendelkezik WEB elérhetőséggel, itt történik a

közérdekií adatok nyilvánosságának biztosíása is,
Az iíatkezelésre vonatkozó jogszabállr előírások betartrása kerülnel az iratkezelés gyakorlata az

előírásoknak megfelel.
A vezetői informlíciós rendszer részét képezi továbbá a napi postabontás, kötelezettségvállalási jog, valamint

a kiadmányozási jog glakorlása.
az fforúcio es kómmunikáció részeként az intézmértyvezető a közepvezetők részére rendszeresen vezetői

értekezletot tart. A vezetők beszámolnak a kapott feladatok elvégzésétől, a területiiket érintó akfuális

feladatokól.
Ha sziirkséges az észlelt hiányosságoka, feladatoka, felelősöh hatíridők kijelölése történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):
É lnezményné| a belső kontrollrendszer monitoringja a statisztjtai adatszolgá,ltatásokban, a

beszámolókban az intézmény míiködését érintő ítibb adatok ismertetésével, elemzésével valÓsul meg.



A fela<latfinanszírozás teljesülé§ének folyamatos monitoringiát biztosíla a támogatás igenylés megfelelő
időközónkénti felüv izsgá|atz.
Az intéznényt szintű feladatellátrásól, a kitűzött célok megvalósíáséttől az intézmény évente beszámolót
készít a fenntartó felé.

Kijelentem, hogy a benyított beszámolók a jogvabráLlyi előírások szerint a válósá8nak megfelelően,
átláthatóaq teljes körűen és pontosan 'tiikrözik a szóbail forgó pénziigyi éwe vonatkozó kiadásokat és

bevételeket.

A Medgyesegyháza váíosi Önkormáúyzat gazdasági vezetöje eleget tett tárgyévben esedékes tol'tíbbkepzesi
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

B) Al, A) ponlbnmeghatrá,rozott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban ínegtenni:

Keli ............,.,...................
P.H.,

Mészárosné llrubák Mária
1atézn'é'nwe7Étő

aláínás


