NYlLATKOZAT

A) Alulírott Mészárosné Hrubák Mária a Medgyesegylráza Városi Önkomrányzat Gondozási KÖzpont
költségyetési szerv vezetője jogi lelelősségem tudatában kijelenterrr, lrogy az előírásokrrak megfelelÓen
2017. évben/időszakban az általan vezetett költségvetési szen.rél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valarnint szabályszerŰ. eredrrrényes, gazdaságos es
hatékony működésérő1,

_

olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szen'ezeti célok éS
biztosítására,
értékekiránt, r,alarnint alkalmas az integritás érvényesítésének
a költségvetési szen, r,agyonkezelésébe, lraszrrálatába adott vagyon rendeltetésszeni haszr-rálatárÓl,

az alapító okiratban meg]elölt

tevékenységek jogszabállöan

meghatározott

kör,etelményeknek megíeleló ellátásáró1,
a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

_

a költségvetési szen,

ter,ékenységébena hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság

követelményeirrek én,ényesitésérő1,
a ten,ezési, beszámolási, információszolgáhatási

,

kötelezettségek teljesitéséről, azok

te1.1ességérŐ1

és hitelességérő1,
a gazdálkodási 1ehetőségek és a kötelezettségek összhangáró1,

az intézményiszánrviteli rendről,
jogszeniségéreés
o1yarr rendszer bevezetéséről, anely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
szabályszeniségére vonatkozóan, biaositja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai
és közössé_si

szabályoklak,

anól, lrogy a r.ezetók a szenlezet minden szintjén tisztában leg.venek a kitűzött célokkal és az azok
elérésé1segítő eszközök]<el annak érdekében.hogy r,égre tudják hajtani a meghatáIozott
feladatokat és értékelnitudják az elért eredrnényeket, E ter,ékenységről a vezetői
beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos iníonnációr,al rendelkeáem, a te\'ékenységet

-

fol1,amatosan értékeltem.

A

vonatkozó jogszabátyok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem

eieget:

KontrollkömyeZet:

Az intézmény működési céljainök megva|ósitása érdekében az alapvető íeladatok Írásban rögzítésre es
aktualizálásra kerüliek (alápító ok,á, SZ1,15Z, SZakmdi Progíam). A szervezeti egységek íUnkciója
szabá|yozott. A humánerőforrás a feladalellátáshoz biztosított, a feladat- és felelősségi kőrÖk
szabályozottak,

tntegrált kockázatkezelési rendszer:

A

kockázati tényezőket
vé9rehajtása megtörténl.

a

szervezeti egységek felmérik, a csökkentésre szükséges intézkedések

Kontrolltel,éken; ségek:
Kótelezettségvállalási eljárások szabályozottak, a gazdálkodás
kialakított, a,feladatok és felelősségek köre megosztott,

teíületére az élenőízésinyomvonal

Információs és kommunikációs rendszer:
Medgyesegyháza Városi ónkormányzat Gondozási központ rendeIkezík WEB e|éíhetŐ5é99el, itt
tö*é;ik a köZérdekű adatok nyi|vá nosságána k biztosítása, AZ iratkezelés gyakorlata aZ előkásoknak
megfele|. a vezetői információs rendszer részétképezi a napi postabontás, a köte|ezettségvállalási jog,
va|;mint a kiadmányozási jog gyakorlása. Az intézményvezető a középvezetőkke| megbeszéiések
formájában tart kapcsolatot, mellye| a kiadott feladatok végrehajtásának ellenőrzése, és az.aktuá|is
retadjtok megbeszélése kiosztása töÉénik. Az észlelt hiányosságok megszüntetésé.e a feladatok,
fe|elősök és határidők kijelöléSe megtöÉénik.
Nyomon követési rendszer (moniloring):

ni

intézmény belsó kontro|lrendszerének monitoringja a statisztíkai adatszolgáltatásokban,
az intézmény működési adatainak jsmertetésével,eIemzésével valósul meg, A

beszámo|ókban

feladatfinanszírozás teljesülésének folyamatos monitoringját biáositja a támogatás igénylés megfelelő
időszakokban történő felülvizsgálata, AZ intéZményiszintű feladatellátásról,
kitűzött célok
megvalósu|ásáról az intézmény évente beszámol a fenntartónak,

a

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes köníen és pontosan tükrözik a szóban forgó pérrzügyi éwe vonatkozó kiadásokat és

bevóteleket.

Az

általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője 2017. évben nem volt továbbképzési

kötelezettsége a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Medgyesegyh áza, 2018 . április 17.
P. H,

B) Az A) pontban meghatározott nyllatkozatot az alábbiak miatt nem all
Kelt: .......,...........
P. H.

;iáí.á.

