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Vezet6i iisszefoglal6
A Berzsenyi DSniel Megyei 6s V6rosi KonyvtSrban az ellen6rz6sre vonatkozo
jogszabSlyi felhatalm azilst az Allamh1ztart6srol szol6 2011.6vi CLXXIX.
T6rv6ny, az ltllamhAztart6sr6l sz6lo torv6ny v6grehajt6s6rol rendelkez6
96812011. ( Xll. 31.) Korm6nyrendelet 6s a kdltsegvet6si szervek belso
ellen6rz6ser6l 6s belso kontrollrendszer6r6l szol6 37012011. ( Xll. 31.)
KormSnyrendelet ( a tov6bbiakban: Ber. ) ny0jtotta'

A

kozp6nzek felhaszn6l6s6ban r6szt vev6 6llamh6ztart6si szervezetek
kdtelesek bels6 ellenorz6si rendszert m0kddtetni abbol a c6lbol, hogy a
szervezet vezetoje szAmAra bizonyoss6got ny0jtsanak az lltala kiepftett 6s
mfikodtetett penzUgyi i16nyit6si 6s kontroll rendszerek megfeleloss6g6t
illet6en.

ellen6rz6sre az Int6zm6ny 2015. 6vi Bels6 ellen6rz6si terve
afapjSn keriilt sor, melynek teljesit6ser6l - a Ber. 48.$. alapjdn - jelbn, 2015'

A bels5

6vi Osszefoglalo 6ves jelent6s sz6mol be.

Az int6zm6nyi belso ellen6rz6s jogszabSlyi kotelezetts6g6nek megfelel6en
t6mogatja a strat6giai c6lok, a minos6g 6s a korszerfis6g, mint egy
eg6sz6ben integr6lt,
szervezet mfikodes6t.

az erofon6saival eredm6nyesen gazd6lkodni

k6pes
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l./1. Az ellenSndsi teruben foglalt feladatok teljesit6s6nek 6ft6kel6se, a
terut5l valo elt6r6sek indoka, a terven feltili ellenSrz6sek indokoltsdga.

A bels6 ellenorz6s fUggetlen, t6rgyilagos, bizonyossSgot ad6 es tandcsad6
tev6kenys6g, melynek c6lja, hogy az Int6zm6ny mtikdd6set fejlessze 6s
eredm6nyess6g6t novelje.
A bels6 vizsg6lat a vonatkoz6 jogszabSlyoknak megfeleloen, a 2015. evi
ellenorz6si terv alapjdn teljesult.
A tervez6s a vezet6s ig6nyenek figyelembe v6tel6vel, kockdzatelemz6ssel
megalapozottan tortent.

l./1/1. A tdrgy6vre vonatkozo 6ves ellen6rz6si teru teljesit6se, az
e IIe

n 5 rz6sek

6sszesif6se

A tdrgy6vre kett6 vizsg6lat kerult betervez6sre, mely teljesUlt.
A teljesult vizsgSlatok teljesitm6ny ellen6rz6sek voltak, amelyek alapj6n
megSllapitdsra kerri ltek:
- a 2010. - 2013. 6vek gazddlkodds6r6l szolo fenntartoi vizsgdlat sorSn
megfogalmazott javaslatok hasznositdsa a 2015. 6vi int6zm6nyi
llszerv ez6sre figyelem m el m egtort6nt,
- az lnt1zm6nyben a bels6 kontrollrendszer elemeinek kiepitese 6s gyakorlati
alkalm az{s a m e gto rt6 n t.

Az ellenorz6sek bemutat6sa a fUggel6kben ta15lhato.
Kiemelt jelent6segri, a vezet6s r6sz6r6l azonnali int6zked6st igenyl6 javaslat
megfogalmaz{s{ra nem kerult sor.

l./1.2. Az ellen6rz6sek sordn biintetS-, szabdlys6rt6si, kdrt6rit6si, illetve
fegyelmi eljdr*s meginditdsdra okot ad6 cselekm6ny, mulasztds vagy
hiilnyossdg gyanhja kapcsdn tett jelent6sek szdma 6s ri5vid
osszefoglalSsa.

Az ellen6rz6s sor6n bUnteto-, szabdlys6rt6si, k6rterftesi, illetve

fegyelmi
eljdrrds megindit6s6ra okot ad6 cselekm6ny, mulasztds vagy hi6nyossdg
gyan0ja nem merult fel.

l./2.

A

bizonyoss1got ado tev6kenys6get el6segit6 6s akaddlyozo

t6nyezSk bemutatdsa

A vizsgSlathoz a szuks6ges anyagot, informdciot 6s az elvdrhato segits6get
az ellen6rz6s megkapta.

A megdllapitdsokkal szemben l6nyeges kifogds nem mertilt fel.
l./2. 1 . A bels6 el len6 rz6si egys6g (ek) h u md ner6fo rrd s-el lfltottsdga

/t

Az lnt6zm6ny nem rendelkezik belso ellenorz6si egys6ggel, illetve belso
ellen6rrel, mivel on6lto bels6 ellenorz6si egys6g ki6p[t6se, vagy bels6 ellenor
teljes munkaid6ben tort6no foglalkoztatdsa nem lenne gazdasdgos.

l./2.2.

A belsS ellen6rz6si

fu n kc i o n 6l i s

egys6g 6s a bels5 ellen6riSk szelezefi 6s

fiig getlen s6g 6n ek b izto s itd s a

A bels6 ellenorz6si

egyseg funkcion6lis fUggetlens6ge 2015. 6vben

teljeskdrfi en biztosltott volt.

t./2.3. flsszef6rhetetlens6gi esefek
2015.6vben a megbizitssal, illetve az egyes ellen6rz6sekkel kapcsolatban
osszef6rhetetlens6gi helvzet nem merult fel.

A

belsS ellen6ri jogokkal kapcsolatos esefleges korldtozdsok
bemutatdsa

l./2.4.
q

2015.6vben a bels6 ellen6ri jogokkal kapcsolatban korl6toz6s nem mertilt
fel.

l./2.5. A bels6 ellen6rz6s v6grehajtdsdt akaddlyozo t6nyez6k

A bels6 ellen6rz6s vegrehajtds5t akad5lvoz6 t6nvez6 nem volt.
l./2.6. Az ellenS rz6sek nyi lvd ntartdsa

Az

ellen6rz6sek teljes iratanyagSnak meg6rz6se

a

gazdas6gi vezet6i

iroddrban 6venk6nt, elkUlonitetten, nyomon kovethet6 form6ban t6r16nik.
l./2.7 . Az

e IIe

n 6 rz6 s

Az ellenorz6si

i

tev 6 ke ny s 6 g fej I es zt6s 6 re

von

atko z6 j av a s I ato k

tev6kenyseg fejleszt6s6re iavaslat

nem

meofoqalmaz6sra.

l./3. A tandcsad6 tev6kenys6g bemutatdsa

A 2015. 6vben tandcsad6i tev6kenys6g nem kertilt dokumentSlSsra.

kertrlt

ll. A belsS kontrollrendszer mfiki5d6s6nek 6rt6kel6se ellenSrzdsi
tapasztalatok alapj6n

il./l.

A

bels6

kontrollrendszer

szabdlyszerfis6g6nek,
gazdasdgossdgdnak, hat6konysdgdnak 6s eredm6nyess6g6nek
niSvel6se, javitdsa 6rdek6ben tett fontosabb javaslatok

A

vizsgSlatok eredm6nyekent megfogalmazott iavaslatok elfooadottsdqi

szintie szdz szdzal6kos.

Az 6ves tervez6skor a kordbban elvegzett vizsg6latok

eredm6nyek6nt
megfogalmazott intlzked6sek szdmba v6tele is megtort6nik, mely indokolt
esetbe n az ulovizsg 6 lat szU ks6g sze rri s6g6t meghat1r ozza.
Az aj5nl5sok 6s javaslatok nyilv6ntart6s6ra nem mtjkddik adatb6zis
rendszer.

A kiemelt megdllapitds a 2015. 6vi ellen6rz6s lefolytat6s5t kovet6en nem
keru

lt megfogal

m

az{sr a.

ll./2. A belsS kontrollrendszer ilt elem6nek 6rt6kel6se
Kontrollkornyezet

A

kUls6 kdrUlm6nyekre is tekintettel megfelel6nek it6lheto az int6zm6nyi
kontrollkornyezet minden terUlete: a c6lok 6s szervezeti fel6pit6s, a bels6
szab{lyzatok, a feladat- 6s hatdskorok, a folyamatok meghatdrozdsa 6s
dokument6l6sa, a hum5n eroforr6s, etikai 6rtekek 6s integritSs, a mtikod6s
6s felt6teleinek int6zm6nyi biztositdsa.
Ko n tro I lte ve ke n y s6

Az

ge

k

int6zm6nyi folyamatok sajdtossdgai alapjSn

a

megfelel6 kontrollok

keru ltek alkal mazdsra.

A

vezet6i ellen6rz6sek folyamatosak voltak 2015. 6vben. A feltdrt
hidnyoss6gokat minden esetben int6zked6sek kovett6k, mely alapj6n
megtort6nt a felt6rt hibdk kijavitdsa.

Kockdzatkezel6s

A folyamatba 6pitett vezet6i ellen6rz6s 6s a bels6'ellenorz6s folyamatos
jelenl6te minim5lisra csokkenti a vesz6lyeztet6 t6nyez6k bekdvetkez6s6nek
le het6s6get, e loseg iti az lnt6zm6 ny ce kitUz6se ne k megva l6s it6s6t.
Az ellen6rz6sek sor6n bUntet6-, szabdlys6rt6si, kdrt6rit6si, illetve fegyelmi
eljSr6s megindit6sdra okot ad6 cselekm6ny, mulasztds vagy hi6nyoss6g
gyan0ja nem meri.ilt fel.
I

i

lnformdcio 6s kommunik1ci6
lnt6zm6nyunkon belUl az inform6cio6raml6s 6s a kommunikdci6 megfelel6.
El6segiti ezt a megfelel6 sz6mitog6pes ell6tottsdg.
Monitoring

A bels6 kontrollrendszer mfikddes6r6l a besz6mol6s a belso ellen6rz6si
jelent6sek 6s az 6ves osszefogla16 ellen6rz6si jelent6sben tdrt6n ik.
lll. Az int6zked6si tervek megval6sit6sa
2015. 6vi bels6 ellen6rz6si feladatell6t6s sor6n int6zked6si javaslat nem
keru lt megfogal m azfls{ra.

Szombath ely, 2016. mSrcius 29.

T

J6vShagyta:

* ^ 1.

z1nt6 Anita
belso ellen6rz6si vezet6

*'

'1, szAmf fiiggel6k

A

2013.

evben

lefolytatott
fenntart6i
vizsg6lat
ut6ellenorz6se

Bels6
kontrollrendszer
vizsg6lata

2015, 6vben lefolytatott ellen6rz6s bemutatdsa

annak
meg6llapit6sa,
hogy a fenntarto
dltal lefolYtatott
vizsg6lat javaslatai
mik6ppen
hasznosultak

Dokumentumelemz6s,
adatfeldolgoz6s

annak
meg6llaPit6sa,

Dokumentumelemz6s,
adatfeldolgozSs

hogy

2013' 6vi gazddlkoddrs vizsg6lat6rol
att, ZOt+. 6vben lefolytatott fenntart6i.ellen6rz6s

'tA 2010. -

nyom'6n megfogalmazott, lnt6zkedesi terv
kLszitesere tiotetes javaslatok hasznosit6sa
r"gtOtt"nt. Az Int6zked6si tervben megjeloltek
.rlitt a v6grehajtdst a 2015' evi int6zm6nyi
5tszervez6s

az

Int6zm6nYben
mik6pPen

6rv6nyesulnek

a

bels6
kontrollrendszer
mUk6des6nek
elemei

Ellenorz6si nYomvonala.

