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Szombathely Megyei Jogri Vdros Kozgy(l6se a Magyarorszdg helyi onkorm6nyzatai16l szolo ZOLL.6vi CLXXXIX.
torv6ny 119. S (5) bekezd6se alapjdn a Vdrosi Vdsdrcsarnok 2015. 6vre vonatkoz6 belsdellen6rz6si terv6t az
504/2014.

(Xl 1.15.)

Kev. sz' hatd rozatiival i 6vd

ha

gyja

mint ahogy mlr 2Ot3 6s a201.4.6vre sem - a belsd ellen6rz6si feladatok ell6tdsdra normat(v tdmogatdst nem tartalm azott ez6rt az int6zm6ny kiilon - plusztdmogatds n6lkul - 2015. 6vre vonatkozoan vSllalkoz6si szerz6d6st kotott a bels6 ellen6ri feladat ellStdsdra.
MagyarorszAgon az ellen6rz6s kolts6ge tapasztalatok alapjdn 4.000.Ft-os 6s 20.000.-Ft-os szak6rt6i
6radij kozott van. Az elvdrt ellen6rzcitts6g szintje nincs meghal6rozva,fuy az int6zm6nyek szfkos kerete miatt a belsS ellen5rz6s 3 ellen6rz6sre korldtoz6dott. A szerz6d6st az int6zm6ny december 31-ig
hatdrozott id6tartamra kototte meg. A szerz6d6sben szerepl6 6ves brutt6 osszeg egy minimdlis 4'000
Ft-os 6radijjal szdmolva a felk6szul6ssel, frdsba foglaldssal egytitt ellen6rz6senk6nt mindossze 5-6 munka6ra elv69z6s6t biztositotta.
A 20L5. 6vre sz6l6 kolts6gvet6si torv6ny

l.

-

A bels6 ellen6rz6s 6ltal v6gzett tev6kenys6g bemutat6sa tin6n6kel6s

alapj6n
1.1. Az 6ves

tervben foglalt feladatok

s6nek 6rt6kel6se

A 2015. 6vi 6ves ellen6rz6siterv 3 ellenSrz6si programot tartalmazott, melyek megval6sultak.
Az ellen5rz6sijegyzSkonyvek elk6szi.iltek, azok egy-egy p6lddnya az int6zm6ny iktatott dokumentu-

mai kozott megtaldlhat6k.

az ellenSrzottekkel a kapcsolattartds probl6ma-mentes volt. Az ellen6rz6si tev6jogosultsdgok
gyakorldsdnak akadSlyoztatdsSra nem kerttlt sor
kenys6g, az ellen6ri

Az ellen6rz6sek sordn

T6rgy6vre vonatkoz6 6ves ellen6rz6si
Az ellen6rz6s tdrgya,

terv teljesft6se,

Az ellen6rz6s c6lja

Az ellen6rz6s sor6n

alkalmazott m6dszerek

cime
Az iizemeltet6si fennta rtdsi
el6i 16 nyzatok felhasznd ldsdnak,
a karbantart6sok gazdas6gos
elv6gz6s6nek ellen6rz6se

az ellen6rz6sek iisszesit6se

Az lizemeltet6s, fennta rtds,
m fi kodtet6s hat6konysdg6na k

ellen6rz6se

Folyamatok 6s rendszerek
mfikod6se, dokumentumok
nyilvd nta rtdsok vizsgdlata

Kikuldet6si 6s utazdsi kolts6gek, elszdmoldsa,t kifizet6-

Annak meg6llapitdsa,

hogy

Dokume ntumok 6s nyilvd nta rtdsok vizsg6lata

a

jogsza bii lyi elSirdsok beta rtdsra

sek ioeossdga

kertrltek-e

K6szp6nzkezel6s

Annak megdllapltdsa, hogy a
hdzip6nztdrak 6s p6nzkeze16
helyek mfi kod6se megfelel6en
szabSlyozott-e, a m(kod6s sordn a
vonatkoz6 el6irdsokat betartjd k-e,

Eljdrdsok 6s rendszerek szabdlyzatainak elemz6se 6s 6rt6kel6se,
dokumentumok 6s nyilviintartdsok vizsgdlata, kdzvetlen megfigyel6sen ala pu16 ellen6rz6s

ellen6rz6sek so16n biintet6-, szabSlys6rt6si, kdrt6rit6si, illetve fegyelemi elj6r6s
meginditdsdra okot ad6 cselekm6ny, mulasztds vagy hi6nyoss6g gyanfja kapcs6n tett int6zked6sre
1.2 Az

nem kertilt sor.

tett

esettipus

Az ellen5rz6s
tdrgya, cfme

Az ellen6rz6s sor5n

Az i.lzemeltet6si
fen nta rtdsi

A karbantart6sra kifizetett szdmldk sz016pr6ba

megiillapit6sok
szerfien kertiltek ellen6rz6sre. A kifizet6sre
kerUlt szSmldkhoz csatoltdk a megrendel6t,

el6irdnyzatok
felhaszndlds6nak,
ka rbanta rt6sok

a

gazdasdgos

elvegz6s6nek
ellenSrz6se

Kik[ildet6si 6s uta
zdsi kolts6gek, el
szdmoldsa, kifizet6
sek jogossdga

a

szakmai teljesit6s igazoldsa megtort6nt.
Az int6zm6ny ez irdnyri tev6kenys6g6t j6
szinvona lri na k it6ltem.

Az int6zm6nynek k0lqB, kikitldet6sre vonatkoz6
szabiilyzata nincs, a g.itrltri i.izemeltet6si szabdlyzat tartalmazza a saj6t tulajdon( 96pkocsik
hivata los kikti ldet6s6t6vel ka pcsolatos sza bdlyokat. A szabdlyzat2012. janudr 25-i keltez6ssel
k6szi.ilt, 6s a fogyaszt6i norma vdltozds miatt
2014. janu6r 1-t6l kieg6szit6sre keri.ilt.
Az int6zm6nyben minimdlis a kiki.tldet6si kolts6g.
Tomegkozleked6s eset6n a kiki.ildet6si

rendelv6nyhez csatoltdk a menetjegyeket.
Sajdt 96pkocsi haszn6lata eset6n az elszdmo16s a
jogszabdlyi el6irdsoknak megfelel6en tort6nt. Az
int6zm6ny ez i16nyri tev6kenys6g6t j6
szinvonalf nak it6ltem.

K6szp6nzkezel6s

Az int6zm6ny,,Operativ gazddlkod6si

szabdlyzata" 2Ot4. janudr 1-tdl hatdlyos. A
p6nzkezel6si szabdlyzat megisme16si zdrad6kkal

elldtva. Mel16kletek tartalmazziik a megblzdsokat
6s az aldir6si mintdkat. A p6nztdri6s banki
kifizet6sekhez szdmit6g6pes programot
hasznd I na k.

A p6nztii ri bev6telek bizonylatai hoz fLizetben
osszesitik a helyp6nz- szed6k dltal befizetdsre
keriilt osszegeket, melyet dtad6 - dtvev6 is al5lr.
2

st6tusz

L

5z6mldkon a szakmai teljesit6s igazoldsa

megtort6nt. A kiaddsi bizonylatokat

az

6rv6nyesit6, uta lvd nyoz6, p6nzt6 ros 6s ellen6r
aldirta. Az int6zm6ny ez irdny0 tev6kenys6g6t j6
szlnvonalilnak it6ltem.

f

.3.

A bizonyossdgot ad6 tev6kenys6get

el6segit6 6s akadiilvoz6 t6nyez6k Az int6z6s tdrgyi feltetek rendelkez6sre dlltak azlltal, hogy a

m6ny bels6 ellen5rz6s6hez szriksdges szem6lyi
bels6 ellenSr sajdt otthoni szdmft6g6p6n dolgozott. Az ellen6rz6si tev6kenys6get akaddlyoz6 t6nyez6
nem merult fel.

Az ellen6rz6si megdllapitdsok ellenSrzottel tort6n6 a helysz(ni vizsgdlat sordn megtdrgyal6sra

keri.il-

tek. Az ellen6rz6s sordn a vizsgdlat megdllapitdsai az ellen6rzott szervezet alkalmazottaival, megdllapitdsai, javaslati a szervezet vezet6j6vel egyeztet6sre kerultek. A jelent6sbe foglaltak megismer6s6t
,, megismer6si zd rad6 k" al6ft 6s6v al igazoltd k,

1.4.

A bels6 ellen6rz6si egys6g hum6ner6fo116s-ellStottsdga

Az int6zm6ny ondl16 bels6 ellen6rz6si egys6ggel nem rendelkezik, ez6,rI e tevekenys6get kuls6
vdllalkoz6val - megb(zdsi szerz6d6s alapjdn v6geztette el
a:,

A tervekben szereplS feladatok ellStdsdhoz szuks6ges kapacitds rendelkez6sre

dllt.

Az int6zm6ny

bels6 ellen6r6t 2010 6vben a P6nzrigyminiszt6rium 5II2703 regisztr6ci6 szdmmal nyilvdntartdsba
vette. A NAV k6pz6si, eg6szs6gUgyi 6s Kulturdlis Int6zete dltal kidll(tott tanilsitvdny szerint a szakmai
tovd bbk6pz6s kovetel m6 nyeit teljes[tette.

biztositott. A bels6 ellen6r nem vett
r6szt olyan tev6kenys6gek elldtdsdban, amelyek a szervezet operativ mfikod6s6vel kapcsolatosak.
Osszef6rhetetlens6giesetek az ellen6rzott szervezet 6s az ellen6rzott kozott nem mer[]ltfel.
A bels6 ellen6rvezeti az elv6gzett bels6 ellen6rz6sekrcila Bkr. 22.6s 50.5 szerinti nyilvdntartdst. Az

Az int6zm6ny bels6 ellen6rz6s6nek funkcionSlis fuggetlens6ge

ellen6rz6si dokumentumok az int6zm6ny r6sz6re dtaddsra kerriltek. Meg6rz6si.1kr6l az int6zm6ny
iratkezel6si szabdlyzatd nak megfelel6en gondoskodik,

- az

!.5. Az ellen6rz6si tev6kenys6g fejleszt6s6re vonatkoz6 javaslatok
Rz Aht.69.S alapjdn a bels6 kontrollrendszer a kockdzatok kezel6se 6s tdrgyilagos bizonyossdg meg-

szerz6se 6rdek6ben kialakitott folyamatrendszer, amely azt a c6lt szolgdlja, hogy megval6suljanak a
kovetkez6 c6lok:
- a m(kod6s 6s gazddlkodds sordn a tev6kenysdgeket szabSlyszerlen, gazdasdgosan, hat6konyan,

eredm6nyesen hajtsdk v6gre,
- az elszdmoldsi kotelezetts6geket teljesits6k, 6s
- megv6dj6k az er6forrdsokat a vesztes6gekt6l, kdrokt6l 6s nem rendeltet6sszer( haszndlatt6l.
A bels6 kontrollrendszer l6trehozdsSdrt, m(kodtet6s66rt 6s fejleszt6s66rt a kolts6gvet6si szerv vezet6je felel6s.

A Ber.3-4.5-i 6rtelm6ben a kolts6gvetdsi szervvezet5je felel6s a bels6 kontrollrendszer keret6ben - a
szervezet minden szintj6n 6rv6nyesul6 - megfelel6
a) kontrollk6rnyezet,
b) kockdzatkezel6si rendszer,
c) ko ntrolltevd kenys6gek,
d) informdci6s 6s kommunikdci6s rendszer, 6s
e) nyomon kovet6si rendszer (monitoring) kialakitdsd6rt, mfikodtet6s66rt 6s fejleszt6s66rt.
A bels6 kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljdrdsokat 6s bels6 szabdlyzatokat, melyek
biztosftjdk, hogy
- a kolts6gvet6si szerv valamennyi tev6kenys6ge 6s c6lja osszhangban legyen a szabSlyszer(s6ggel,
szabdlyozottsdggal, valamint a gazdasdgossdg, hat6konysdg 6s eredm6nyess6g kovetelm6nyeivel,
- az eszkozokkel 6s forrdsokkal va16 gazddlkoddsban ne kerriljon sor pazarldsra, vissza6l6sre, rendeltet6sellenes fel haszndldsra,
- megfelel6, pontos 6s naprak6sz informdci6k dlljanak rendelkezesre a kolts6gvetdsi szerv m(kod6s6vel kapcsolatosan, 6s
- a bels6 kontrollrendszer harmonizdci6jdra 6s osszehangolSsdra vonatkoz6 jogszabdlyok v6grehajtdsra keruljenek a m6dsze rta n i ritm utat6k fi gyelem bev6tel 6vel.
nz Aht. rendelkez6sei alapjdn a rendszer ki6pit6sdnek kotelezetts6ge a kolts6gvet6si szervek vezet6inek feladatkor6be tartozik, filggetlenul att6l, hogy azok ondll6an m(kod6 6s gazddlkod6nak, vagy csak
ondll6an m(kod6nek min6srilnek-e.
A folyamatba 6pftett el6zetes, ut6lagos 6s vezet6i ellen6rz6s keret6ben a p6nzugyi dokumentumok
k6sz[t6se, a dont6sek, gazddlkoddsi jogkorok, beszdmoldsi terirletek szabdlyozdsra keriiltek. A szabdlyzatok tartalmazzdk az aktualitdsd6rt felel6soket, az aktualizdlSs gyakorisdgdt.
Ahhoz, hogy a jogszabdly szerinti kock6zatkezel6s, kontrolltev6kenys69, nyomon k6vet6si rendszer
(monitoring) j6l mfkcidjcin az int6zm6nyek r6sz6re anyagi forrdst kell biztositani, mert csak akkor
lehet hat6konya bb el len6rz6st, kontrol ltev6kenys6get megvat6sita ni.

1.6. A

tandcsad6 tev6kenys6g bemutatSsa

Az int6zm6ny nem igdnyelt tandcsad6i tev6kenys6get.

Szombathely, 2016. mdrcius 23.
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