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Eves elleru6nzEsr relerurEs
2015.

Palos Kdroly Szoci6lis Szolgdltat6
Kdzpont 6s Gyermekj6l6ti Szolgalat

*

(
Vezet6i dsszefoglalo

A P6los Kdroly SzociSlis Szolg6ltat6 Kozpont, Szombathely Sz6ll K.u.4. (Megblzo),
on6ll6an mtikod6 6s gazdSlkodo kolts6gvet6si szervnek a bels6 ellen6rz6si feladatot,
37012011. (X|1.31.)
belso ellenSrz6si vezet6i feladat ellStdsdt
valamint
KormSnyrendelet alapj6n a Megbizo Sltal elfogadott bels6 ellen6rz6si tervnek
megfeleloen, megbizdsi jogviszonyban foglalkoztatott Sebesty6nn6 Peth6 Andrea
(ig.sz.: 5112966) bels6 ellen6r l5tta el 2015.6vben.
A bels6 ellen6rzSsi feladatokkal megblzott Megbizo koltsegvet6si szerv
vezet6j6nek utaslt6sai szerint 6s 6rdek6nek megfelel6en szem6lyesen teljesitette az
ellenorz6si feladatok ellStdsdt.
Az ellen6rz6sek kockdzatelemz6ssel aldtdmasztott, 6s a kolts6gvet6si szerv vezet6je
Sltal j6v5hagyott 6ves ellen6rz6si terv alapjSn tdrt6ntek.
Az elv6gzett ellenorz6sek tlpusai: rendszerellensrz6s, p6nzUgyi-, szab6lyszertis6gi-

a

a

a

-

Aa int6zm6nyben a 2015. 6vi ellen6rz6sek az alSbbiak a P6los Kdroly Szoc.Szolg.
K6zponthoz tartoz6 11 telephely dol9oz6inak kozalkalmazotti besorol6s6nak,
szem6fyi anyag6nak vizsg5lata; a 2015. 6vi kolts6gvet6s teljesUl6sSnek vizsg6lata.
2015.6vben kozbeszerz6si eljfir1s vizsgSlatSra nem kerirlt sor, mert nem folytatott le
az int6zm6ny kdzbeszerz6stA tervezett ellen6rz6sek megval6sultak.

A bels6

ellenorz6s 6ltal megfogalmazott megiillapitSsokon alapul6 javaslatok az
ellenorzdtt int6zm6nyekn6l elfogaddsra 6s hasznosltdsra kerUltek. SzUks6g eset6n
int6zked6si tervet k5szitett az ellenorzott kolts6gvet6si szerv vezetdje a szUks6ges
int6zked6s vSgrehajtdsS6rt felel6s szem6ly 6s hatarido megjelol6s6vel, valamint
besz6molt a feladat v6grehajtds5roi.
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l. A bels6 ellen6rz6s Sltal v6gzett tev6kenys6g bemutatisa tin6rt6kel6s alapjin

A

PSlos KSroly Szoci6lis Szolg6ltat6 Kozpont 6s Gyermekjol6ti

int6zm6nyn6l 1

Szolg6lat

fo f0ggetlenitett, megbfzdsi jogviszony0 belso ellen5r lStja el

a

feladatokat.
A belso ellenSrz6s a kockdzatelemz6ssel al5tSmasztott, 6s a kolts6gvet6si szerv
vezetoje Sltaljovdhagyott 2015.6vi ellenorz6si terv alapj6n v6gezte a tev6kenys6g6t.
A tervezett ellenorz6sek 2015. 6vben teljesUltek. Soron kfvUli ellen6rz6s nem tort6nt.

1.1

Az 6ves ellen6rz6si tervben foglalt feladatok teljesit6s6nek 6rt6kel6se

i.1.1. A t6rgy6vre vonatkozo 6ves ellen6rz6si terv teljesit6se, az ellen6rz6sek
osszesit6se

2015. 6vben

a

tervezett ellen6rzSsek az al5bbiak

-P6los K. Szoc.Szolg.Kozponthoz tartoz6 11 telephely dolgozoinak kozalkalmazotti
besorolSsdnak, szem6lyi dokumentumainak t6teles ellen6rz6se (1f6, 35 munkanap)
-2015. 6vi k6lts6gvet6s teljesUl6s6nek vizsg6lata, (1f6, 5 munkanap)
- a 2015. evi kozbeszerz6si eljdrds lebonyolit6s5nak ellenSrz6se (1f6, 5 munkanap)
A tervezett hSrom ellen6rz6sbol ketto val6sult meg. 2015. 6vben az int1zm6nyben
nem bonyolltottak le kdzbeszerz6si eljdr6st.
Soron kivUli ellendrz6s nem tort6nt.
Eqv6b tev6kenys6oek (1 fo)
- kockAzatelemz6sen alapul6 6ves ellen6rz6si terv kidolgoz5sa
- ellenorz6si programok 6s ellen6rz6si jelent6sek k6sz[t6se
- ellenorz6si jelent6sek nyilvSntart6sa
- 6ves ellen6rz6si jelent6s elk6szft6se.
Tovdbbk6pz6seken val6 r6szv6tel (1 fo):
-M6rlegk6pes tovdbbk6pz6s (2 nap)
Tdrgy

A P6los K.Szoc.Szolg.
Kozponthoztarloz6 11
telephely dol9oz6inak
k6zalkalmazotti
besorol5s5nak, szem6lyi
anyag6nak t6teles

ellen6z6se.

cet

A Kjt. el6ir6sainak val6
megfelel6s vizs96lata.

M6dszer

Szab6lyszer(s6gi

/
P6los K6roly Szoc.

Szolg. Kp.2015.6vi
k6lts69vet6si teljesit6s6nek vizsg6lata, a
2015 6vi
k6lts69vet6shez
viszonyitott l-Xl. havi
teljesit6s

2015.6vi kdzbeszez6si
elj6r6s ellen6z6se.
K6zbeszez6si elj6r6s
dokument5ci6j6nak
t6teles vizsgiilata, az
elj6r6s teljes eg6sz6nek

Annak a vizsg6lata, hogy a
mfikdd6si k6lts6gek 6s
bev6telek a tervez6shez
k6pest id6ardnyosan
alakultak-e, 6v v6g6ig
el6relSthat6lag k6lts6gtull6p6s
vagy bev6telkies6s v6rhat6-e.

Rendszerellen6rz6s.
Adatelemz6s

Az elj6r6s szab6lyoss6g6nak
ellen6rz6se, a Kdzbeszerzlsi
Tdrv6nynek valo megfelel6s
vizsg6lata.

Dokumentum alap0
ellen6rz6s.

vizsg6lata.

Kdzbeszerz6si elj6r5st azinl6zm6ny 2015. 6vben nem folytatott le.

Az ellenorz6sek sor6n buntet6-, szab6lys6rt6si, kdrt6rit6si, illetve fegyelmi
elj6r6s megindlt5s6ra okot ado cselekm6ny, mulaszt6s vagy hi6nyoss6g gyan0ja
kapcs6n tett jelent6sek sz6ma 6s rovid osszefoglal6sa
1.1.2.

2014.6vben az ellenorz6sek sordn ilyen nem volt.
1.2. A bizonyoss6got ad6 tev6kenys6get el6segito 6s akad6lyozo t6nyez6k
bemutat6sa

A szemSlyi 6s tdrgyifelt6telek megfelel6ek voltak.

hozzdf6r6s,

6s

a

dokumentumokhoz, nyilv5ntartdsokhoz val6 akad6lytalan
hogy az ellenorzdtt terUletek felelosei teljes korul inform5ciot

Segito l6nyezo

nyujtottak.
Akad6lyozo t6nyez6 nem volt.

Az ellen6rz6si megdllaplt6sok 6s tapasztalatok az ellenorzottel minden esetben
egyeztet6sre, a javaslatok az ellenorzott resz6rol elfogad6sra kerUltek.

1.2.

1. A bels6 ellen6rz6si egys6g(ek) humdner5fonSs-ell6totts6ga

A PSlos KSroly Szoc.Szolg.Kp.-n5l 1 fd fuggetlenitett, megbizdsi jogviszonyf bels6
ellen6r l6tja el a feladatokat.

A bels6 ellenor szakir5nyri v6gzetts6ggel, 6s megfelelo gyakorlati tapasztalattal, a
kotelez6 regisztrdci6val 6s ellenSri. enged6llyel rendelkezik. R6szt vett a bels6
len6rok kotel ez5 tov6bbk6pz6s6n (AB P E, m 6rleg k6pes tov6bbk6pz6s).
Az int6zm6nyben belso ellen6ri SllSsra pdly6zatkilrSs nem tort6nt.
el

li
1.2.2. Abels6 ellen6rz6si egys6g 6s a bels5 ellen6rok szervezeti 6s funkcion6lis
fu ggetlens6g 6nek biztos [t6sa

A bels6 ellen6r a tev6kenys6gSt a kolts6gvet6si szerv igazgat6j6nak

kdzvetlenUl

al6rendelve v6gzi.
A bels6 ellen6l funkcion6lis fuggetlensege

program elk6szlt6s6n6l

6s

az ellenorz6si terv kidolgoz6sdn6l-, a
v6grehajt5s5nSl-, az ellen6rz6si m6dszerek

klv6]asztds6ndl-, ellenorz6sijavaslatok 6s jelent6sek elk6szlt6s6n6l biztosltott volt.

1.2.3. Osszef6rhetetlens6gi esetek

Az ellenorz6si megbiz5ssal kapcsolatban osszef6rhetetlens6g egyetlen esetben sem
Sllt fenn.
1.2.4.

A bels6 ellen6rijogokkal kapcsolatos esetleges korl6tozSsok bemutat6sa

Jogosults5gokkal kapcsolatos probl6ma, korl5tozds nem merUlt fel 2015- 6vben.

1.2.5.

A bels6 ellen6z6s v6grehajtdsAt akad6lyoz6 t6nyez6k

EszkozellStotts5g hi6nyoss5g, informdci6ellStottsdg hiSnyossdg nem volt.

1.2.6.

Az ellen6rz6sek nyilv6ntart6sa

A Bkr. 22 6s 50 g.-nak megfelel6en a bels6 ellenSrz6si vezet6 nyilv6ntart5st vezet a
belso ellen6rz6sekr6l, gondoskodik az ellen5rz6si dokumentumok meg6rz6s6r6l,
illetve a dokumentumok 6s azadatok szabSlyszerti, biztons6gos t6rol5sdr6l.

len6z6si tev6kenys6 g fej eszt6s6re vonatkoz6 java slatok
Torv6nyi vSltoz6sok nyomon kovet6se.
1.2.7 .

1.3.

Az

el

I

A tan6csad6 tev6kenys6g bemutat5sa

Szobeli felk6r6s alapjdn az allbbi tandcsad6i tev6kenys6gekre kerUlt sor:
- vezetSk tdmogat6sa egyes megold6si lehetos6gekkei,
- javaslatok a kontrollrendszerek javft6sdra,
- javaslatok a bels6 szab1lyzatok tartalm6ra.

/
ll. A bels5 kontrollrendszer mfikiid6s6nek ert6kel6se ellen6rz6si tapasztalatok

alapjin
A bels6 kontrollrendszer szab6lyszerfi s6g6nek, gazdas6goss6g6nah,
hat6konys6g6nak 6s eredm6nyess6g6nek n6vel6se, javltdsa 6rdek6ben tett
fontosabb javaslatok
I

l. 1

.

Vizsgdlat cime

P6los Kdroly Szoci6lis
Szolg6ltat6 Kdzponthoz
tartoz6 11 telephelyen
dolgoz6k szem6lyi
anyag6nak vizsg6lata.

Megdllapitds
A szem6lyi
anyagok

A vizsgAlt szem6lyi
anyagot tartalmaz6

teljess6g6nek,
illetve a fizet6si
fokozatba val6
besorol5sok,
felment6sre,

dosszi6k nagyobbik

jubileumi
jutalomra,
v6gkiel69it6sre
val6 jogosultsdg
meg6llapitds5nak
vizsg6lata, sorSn

a 73f6b6135
k<izalkalmazottn6l
kelt hi5nyp6tl5st,

vagy m6dosit6st
eszk<iz6lni.

PSlos K.Szoc.Szolg. Kp.
201 5.6vi kolts6gvet6si
teljes[t6s6nek vizsg 6lata.

Kovotkeilercs

Az int6zm6nyben
a ktg.vet6s
teljesiilese l-Xl.
hoban
id6arAnyosan
alakult. Az 6v
sorSn tdrt6n6

kiadSsok minden
esetben

sziiks69szerfiek
6s indokoltak
voltak.

r6sze megfelel6,

rendezett, a szUks6ges
iratok m5solatait

tartalmazza. Kisebbik
r6sztit p6tolni sziiks6ges
pl. a szakk6pesit6st
igazold6 bizonyftvdny

Javaslat
A vizsgSlat sorAn

felt6rt hiSnyz6
dokumentumok
p6tl6sa. A kinevez6s
m6dosit6sait mdg a
2016. 6vi k6lts6gvet6s

tervez6se el6tt
c6lszerfi megtenni,
hogy pontos adatok

6lljanak rendelkez6sre

a kdvetkez6 6vi
m6solattal, el6z6
tervhez. A fizet6si
munkaviszony
fokozat
igazol6sokkal, erkcilcsi
bizonyitv6nnyal.
vSltoztat5s6val a
N6hdny esetben a
kcivetkez6 6vi
p6tszabadsdgok
fizet6si fokozatba
feliilvizsg6latSt 6s
sorol6s vizsg6latakor
tapasztalt elt6r6s, hogy esetleges
a krivetkez6 fizet6si
v6ltoZat6sdt teszi
szilks6gess6.
fokozatba l6p6s
meghat6rozdsa a
dolgoz6 felv6tel6tSl
sz6mitott 3. 6vben
keri.ilt kijelril6sre 6s nem
az addigi munkaviszonyban tdltdtt id6
alapjdn.
El6re l6that6lag
gazd6lkodSsi el6legre
nem lesz szi.iksdg a
zavartalan mfikcid6s
biztosltdsdhoz.

Ktg.vet6si
el6i15nyzatok

teljesit6s6nek
figyelemmel kis6r6se
havonta.

/
11.2.

A bels6 kontrollrendszer ot elem6nek 6rt6kel6se

1. Kontrollkornvezet:
A szervezeti fel6plt6st a szervezeti 6s mfikod6si szabllyzat, valamint az Ugyrenci
tartalmazza. A dolgozok szAmara lebontott feladatokat, egy6ni celjaikat a munkakori
e ir6sok tartalmazzfik.
Bels6 szabalyzatokban kerUlt rendez6sre
m0kod6shez, gazddlkod6shoz
kapcsol6do 6s penzUgyi kihat6ssal bfr6, jogszab6lyokban nem szabdlyozott
k6rd6sek.
A c6lkituz6sek teljesUl6s6nek m6r6s6re mrikodik a folyamatba 6pitett el5zeies,
utolagos 6s vezetoi ellenorzesi rendszer, egy6rtelmfien szab6lyozva lett a vezet6k
hat6skore 6s feleloss6oe.
A folyamatba epitett elSzetes, utolagos 6s vezet6i ellenorzesi rendszer keret6ben, a
P5los Kdroly Szoc. Szolg. Kp.
Gyermekj6leti SzolgSlat rendelkezik
kock5zatkezel6si szabSlyzattal, rendelkezik
szib6tytalansagok kezel6s6nek
rendjerol, kidolgozta a tev6kenys6geket lefed6 ellenorz6si nyomvon-alakat.
I

a

es

a

2. Kockazatkezel6s.

Ae. intezmeny rendelkezik kock6zatkezel6si szab1lyzattal, mely tarlalmazza

a

kockdzati c6lok, kockdzati elemek meghat6rozttsitt, az alkalmazott kockdzati elemek
megnevez6s6t, a kockdzatok 6rt6kel6s6nek modj6t, a kock6zatok min6sit6s6nek
rendjet. A kockdzatkezelesi szabSlyzat megfelel a jogszabSlyi eloirdsoknak.
A kockdzatelemz6s a bels6 ellen6rz6s 6ltal alkalmazott objektiv m6dszer az
el enorizend6 terU letek kiv6las zt1sfir a.
Az 6ves ellen6rzSsi terv a magas kock6zatrinak minosftett terUletek vizsg6latara
irdnyul. Az ellenorz6s sorSn tett meg6llapitdsok es javaslatok el6segitik a kock1zatok
m6rs6kl5s6L
I

3. Kontrol ltev6kenvs6oek
kontrolltev6kenys6gek jelen vannak

A

a szervezet eg6sz6ben, annak minden
szintj6n, kul6nboz6 intenzitdssal, kulonb6zo gyakoris6ggal, 6s m6lys6gben.
Biztosltva van minden tevekenysegre a folyamatba 6pitetill6zetes, ut6iagjs es

vezet6i ellen6rz6s (FEUVE).
A megelozo (preventiv) kontrollok szigorfan 6s megbizhatoan mrikodnek.
Ezek a kotelezettsegv5llalSst, az utalvdnyozdst megel6zo ellenjegyz6st, amikor a
koltsegvetesi el6ir1nyzatokra,
kotelezetts6gvSllll6sokra, a -palyazat kiirdsi
elj6r6sokra, a szerzod6skot6sekre, valamint a hozzdjuk kapcsol6d6 beiizet6sekre, a
jogosulatlanul kifizetett dsszegek visszafizet6s6re vonatkozo p6nzugyi dont6seket
csak az el6zetes penzUgyi enged6lyezest vegzo j6v6hagydsa -ilapjdn lehet
v69rehajiani.
A Feltdro (detektiv) kontrollok a m6r bekovetkezett hibdkat,t6rj6k fel, r6mutatva a
hiba, hiSnyossdg el6forduldsSnak t6ny6n kivUl
szervezetre gyakorolt mAr
bekdvetkezett hatSsokra is. A kontrollok ut6lagosak. Ezen a teruleten igyekezett a
belso ellen6rz6s hat6kony munkav6gz6ssel segfteni a vezet6ket.
mdr bekovetkezett nemkiv6natos esem6nyek kijavlt6sdra minden esetben
helyrehoz6 (korrekci6s) kontrollok szUks6gesek. A bels6 ellen6rz6s
hib6k,
probl6m6k jelleg6t6l fUgg6en, a gyors helyre6llft6s 6rdek6ben nem minden esetben

a

a

A

a

(/

kotelezte az int6zm6nyt int6zked6si terv k6szlt6s6re, amennyiben az azonnali
helyredllltds biztoslthato, 6s elv6gezhetd volt.

ban szabdlyozott

a

szervezeten belUli informdci6draml6sok ritja, modjai.

Jellemzo a szobeli utasltdsok, szobeli besz6moltat5sok, lrdsbeli informdcio Staddsok,
valamint az informatikai rendszerek keret6ben mfikodtetett informdci6mozgatds,
visszakereshet6s6g 6s visszacsatolSs rendszerek mrikddtet6se. A beszdmol6si
szintek, hatSrid6k 6s m6dok vilSgosan meg vannak hatSrozva.

iktatdsi rendszerek min6s6ge, kezelhet6s6ge, inform6cios adattartalma a
feladatkiad6ssal, valamint a feladatellSt6ssal kapcsolatos dokument6lds

Az

kdvetelm6ny6nek eleget tesz,

5. MorunoRrNG:

tev6kenys6gi c6lok megval6sitSsdnak nyomon k6vet6s6t a mukod6si
folyamatokbi 6pitett mindennapi operatlv ellen6rz6sek biztosftj6k. A kuls6
ellen6rz6sek megSllapltSsai, javaslatai figyelembe vannak v6ve, 6s a vSgrehajt6s

A

koveive vanA bels6 ellen6rz6s a tev6kenys6g6t a kolts6gvet6si szerv igazgat6jSnak kozvetlenul
alSrendelve v6gzi a bels6 ellen6rz6si standardok, 0tmutat6k figyelembev6tel6vel,
j6v6hagyott belso ellen6rz6si k6zik6nyv szerint. Fe- elv6gzett
vaiamint
ellenorz6sekr6l k6szUlt jelent6sek kozvetlenUl az ellenorzott int6zm6ny vezet5j6nek
kUldi meg. A bels6 ellen6rz6s 6ltal megfogalmazott meg6tlapitdsokon alapul6
javaslatok
az ellen6rzott int6zm6nyn6l elfogaddsra 6s hasznosltdsra kerUlnek.
-Szgks6g
eset6n int6zked6si tervet k6szit az ellenorzott kolts6gvet6si szerv vezetdje
a szgks6ges int6zked6s v6grehajtdsS6rt felelos szem6ly 6s hatSrido megjetdl6s6vel,
valamint beszdmol a feladat v6grehajt6s6r6l. Az int6zked6si tervben meghat6rozott
egyes feladatok v6grehajt6 sflrol az ellenorzott szerv vezetoje besz6mol.

a

lll. Az int6zked6si tervek megval6sitdsa
2015. 6vben egy ellenorz6st kovet5en vdlt szUks6gess6 int6zked6si terv k6szit6se.
1. A szemelyi anyagok vizsg6lata sordn tett javaslatok alapj6n hi6nyz6
dokumentumok potlSsa megtort6nt, a szUks6ges m6dosit6sokat az 6rintett dolgoz6k
eset6ben m6g 2015. 6vben elv6gezt6k.

a

Lej6rt hat6ridejrl, de nem v6grehajtott int6zked6s nem fordult el6,
Szombathely, 2016. mdrcius 21.

Bels6 ellencirz6si vezet6

