
Álleut
szÁrvtvnvŐszÉr

FóVÁRos| És PEsT MEcYEl rrrtNónzÉst IRoDA - BUDAPEsT

ar2a

SZAMVEVOI IELENTES
icso Vóros onkormónyzot gazdólkodósi rendszerének

2009. évi ellenőrzéséről

2010. február



3' Önkormónyzoti és Terűleti E|len őtzési |gazgatóság
rővóÍosi és Pest Megyei Ellenőrzési Iroda
cíln: 1052 Budop€st Apóczoi c$€re János utcq 10.
T€l€fonszánt: 456-8313 foxszárí: 456-&117

Iktotószám: V.3o01-4l 13 / 2oo9
Témoszám| 933
Vizsgálot-ozonosító szdm: Vo468

Az e||enőtzést végezték:.
Botbély zsuzsonna
osztdlyv e zető f őtd^ó'csos, csopoltvezetó
(2.2., 3.3. ellen&zési progrompontok)

dr. cserrrták Judit
szómvevő tonácsos
(2' 1' ellenőrzési proglompont)

Loiterné Hudák Mogdolno
szómvevő
(3.1.2,, 3.1'3', 3'2'2', 3'2.3' ellenőÍzési ploglompontok)

Páncsics |udit
szómvevő
(1', 3.1.1., 3.2.1. ellenőIzési progrompontok)



TARTALOMIEGYZEK

BEVEZETES

I. ÖsszEcző MEcÁrrapÍrÁsox, xövtrxtzretÉstx, |AvAsLATo(

n' nÉszttlts vtGÁLLAPíTÁsoK
1. Az Önkormónyzot költségvetési és pénzügyi helyzete

1.1. A tervezett köttségvetési bevéte|ek és kiodósok olopjón o
költségvetési egyensúly, o költségvetési hiány oko,
rinorrszírozósánok tervezett módiq és o költségvetési hióny
me9dllopílósánok szobdlyszerűsé9e

1'2. A teliesített költségvetési bevételek és kiodósok olopján o Pénzúgyi
egyensúly, o pénzügyi hiány oko, Íinonszírozósónok módio é5

hotóso o pénzügyi helyzet olokulósáro qz elodósodós, volomint a
fizetőképessé9 szempontjóból

2. Az tnkormőnyzat felkészültsége qz európoi uniós források igényléséIe és

felhosznólósóro, volomint oz elektronikus közszolgóltotósi felodotok
elIótósóro
2'1' Az európoi uniós forrósok igénybevételére és q vóIhotó tómogotós

felhosznólósóro történt felkészüIés szobólyozottságónok,
5zervezettsé9ének eredményessé9e

2'1'1. Az európoi uniós forrósoklo történő Pdlyózotok benÉjtósdrq
vonotkozó döntések összhongjo o feilesztési célkitűzés€kkel

2'1'2' A2 európqi uniós foüósokhoz kopc5olódóon o
pólyózotngyelés, o pótyózotkészítés, volomint oz európoi
uniós támogotóssol megvolósuló feilesztés lebonyolítóso
belső rendiének szobólyozottsógo, o végrehojtós személyi,
szervezeti feltételei, oz ellenózési felodotok meghotóIozósq

2.1'3. A fejlesztési felodot lebonyolítósánól o felodotellátós
rendjére, qz ellenőlzési felodotok teliesítésére, volomint o
felelősségi szobályokro vonotkozó elóírósok betortáso

2.2. Az elektronikus közszolgóltotós feltételeinek kiolokítóso, o
közérdekű gozdólkodósi odotok elektronikus kozzététele

3. A költségvetési gozddlkodós belső kontrolljoi
3.1. A szobólyozottság kockózoto o költségvetés tervezési, gozdólkodósi,

beszómolósi és o folyomotbo épített, előzetes és utólogos vezetői
ellenőrzési felodotoknól

3.2. A belső kontrollok működése oz önkormónyzoti források
szobólyszerű felhosznólásóbon, o kóltségvetési tewezés,
gozdólkodás, b€szómolós foIyomotoibqn
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3'3' A belső etlenőrzési kötelezettség teliesítése, iovoslotoinok
hdsznosulóso

4. Az ÁsZ koúbbi ellenőrzési jovoslotoi olopián készített intézkedési terv

végrehoitóso, ercdményessé9e

4.1' Az onkormónyzot gozdólkodósi rendszeÉnek ótfogó ellenőIzése

során tett jovoslotok végrehoitósóro tervezett intézkedések
megvolósulóso
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Ket.

Otv.
Ptk.
szómv. tv.

Rendeletek
Ámr.

í --

Ber.

Vhr.

RövrDÍTÉsEK JEGYZÉKE

Törvény€k
Átrt.
Eisztv.

Htv,

oz óllomhóztortósróI szó].ó 1992. évi xxxvlII. tdrvény
oz elektronikus információszobodsó9ról szóló 2005. évi
xc. törvény
o helyi önkormónyzotok és szerveik, o köztórsosógi
megbízottqk, volomint egyes centldlis olórendeltségű
szervek felodo! és hotósköreiről szóló 1991. évi XX.
törvény
o kozigoz9otósi hotósá9i eliárás és szolgóltotós óltoló-
nos szobóIyoiról szóló 2oo4' évi cxl. tórvény
o helyi önkormónyzotokról szóló 199o. évi Lxv. törvény
o PolgóÍi Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
o szómviteIről szóló 2000. évi c' törvény

oz állomhóztortós működési rendjéIől szóLó 217l1998'
(XII. 30.) Korm. rendelet
oz óllomhóztortós működési rendiéről szóIó 29zl2oo9,
(XIL 19. ) Korm. rendelet
o költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló
79312OO3. (XL 26.) Korm. rendelet
az óllomhóztortás szervezetei beszómolási és könywe.
zetési kötelezettségének sojótossógoiról szó|ó 249l2ooo'
(XII. 24.) Korm. rendelet
o kdzzétételi listókon szereplő odotok közzétételéhez szük.
séges közzétételi mintákól szó|ó L8l2oo5. (XÍ|' 27 ') IHM
rendelet
Tcso Vóros tnkormányzotónok 3|2006. (III. 3.) szómú
rcndelete oz onkol7j.őr.yzot 2006 ' évi költségvetéséról
Tcso Vóros Önkormányzottinok 3lzoo7. (II|' 2.) szómú
Iendelete oz onkormőnyzat 2oo7. évi költségvetéséről
ócso Város onkormónyzotónok 1l2oo8. (||,29'\ szóm(t
rendelete oz onkolmőnyzot 2oo8' évi költsé9vetéséIől
ócso Vóros Önkormónyzotánok 3/2ooó. (II.27.) szómú
Iendelete oz onkormőnyzot 2oo9. évi költségvetéséűl
ócso Város onkormányzotónok 9l2oo7. (VI' 1') szómú
r€ndelete oz onkormőnyzot 2006 ' évi költségvetési zóI-
szómodósáról
lcso Vdros tnkormányzotónok 7l2oo8. (v. 5.) szómú
Iendelete oz onkolmőnyzat 2oo7. évi költségvetési záI-
szómodósóról

18l2oo5. (x . z7.) ÍHM
rendelet

2006' évi költségvetési
rendelet
2007. évi költségvetési
rcndelet
2008. évi köItségvetési
rendelet
2009. évi költségvetési
rendel€t
2006. évi zóIszómodósi
rendelet

2007' évi zórszómodósi
rcndelet



2008' évi zdrszómodósi
rendelet

pol9áImesteri hivotoli
SzMSz

SzMSz

szórövidítések
ÁRoP

ASZ

EACEA

Egressy Kft,

e-közi9ozgotás
ellenórzési nyomvonol
európoi uniós foÍrások
szobólyzoto

értékelési szobályzot

FEUVE

9ozdosá9i Pro9Ioml

9ozdosó9i pro9rom,

9ozdálkodósi io9körök
szobólyzoto

]egyző

KEOP

KMOP
kockózdtkezelési szo.
bőIyzat

Tcso Vóros tnkormónyzotónok 9l2oo9. (Iv. 29 ') sző.
mú rendelete oz Onkormónyzat 2008. évi költségvetési
zórszómodásóról.
ócso Vóros Önkormónyzotónok 13/2000. (xI.8.) szómú
Iendelete o Polgármesteri hivotal ügyrendiérő]

ócso Vdros Ónkormónyzotónok 17l2oo7. (xl' 6.) szd-
mú rendelete oz onkormónyzot szervezeti és Működési
szobólyzotóról

ÚMFT Állomreform operotív PIogrom

Állomi szómvevőszék

oz Európoi Közösségek Bizottsógónok oktotdsi Audiovizu.
ólis és Kulhrldlis Véglehoitó Ugynóksége, közlemúködő
szervezet

Egressy GóboI Kultulólis szolgóltotó Nonplofit Korlátolt
Felelőssé9ú Tórsosó9

elektronikus közigoz9otós
oz szMsz 1o' szómú melléklete o FEUVE-IőI
o Képviselő-testtilet 55/2009. 0Il. 25.) szdmú hotórozato
az eulópoi uniós forrósokkol kopcsolotos pólyózotngyelés.
re, pólyózotkésátésre, lebonyolítóslo vonotkozó szobóly.
zotról
Tcso Vóros tnkormónyzot Polgórmesteri Hivotolo
2007. október 1.én kiodott eszközök és forrósok é éke.
Iési szobályzoto
folyomotbo épített, előzetes és utólogos vezetői ellenőrzés

ócso Vóros tnkormányzoto Képviselő-testületének
1o/2o03. 0. 29 ') szőmí! hotározotávol elfogodott, o
2002-2006' évekre vonotkozó ciklus plogromio

ócso Város tnkormónyzoto Képviselő.testü|etének
4al2oo7 ' (IÍ|' 28.) szómú hotóIozotávol elfogodott, o
2oo7.2o7o. évekre vonotkozó ciklus progromio

o polgórmestel és a jegyző óltol 2007. október 1-én
kiodott Tcso Vr1ros tnkormónyzot Polgórmesteri Hivo-
tolo kötelezettségvóllolds, utolvónyozós, elleniegyzés, ér-
vényesítés, rendiének szobólyzoto

Holószy Kóroly Altoldnos Iskolo

Tcso Vdros Önkorm<inyzot<inok Je9yzóje

UMtl Áornyezel es Lnerglo UpeIonv pro9rom

UMFT Közép.mogyororszógi opeloüv Progrom

oz szMsz 10. szómú melléklete o FEUVE-rőI
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leltóIozósiszobályzot ócso Város onkormónyzoto Polgólmesteli Hivotoló.
nok 2007' októbel 1-én kiodott leltáIkészítési és leltd.
!ozási szobályzqto

Képviselő-testiilet ócsoVórosOnkormónyzotónokKépviselő-testtilete

tnkormónyzot ócso Vóros Onkormányzoto
pénzkezelésiszobólyzot ócso Város Onkormónyzoto Polgórmesteri Hivotoló-

nok 2008' július 1-én kiodott pénz. és értékkezelési szo.
bóIyzoto

PM Pénzügyminisztédum

Pénzügyi bizottsóg ócso Vóros onkormónyzotónok Pénzügyi, Gozdosógi és
Pólyózot Koordinóló Bizottsógo

Pénzügyi ilodo ócso Város onkormónyzot Polgóranesteri Hivotql Pénz.
ügyi Irodájd

polgóImestel ócsoVórostnkormányzotónokPolgórmestere

Polgórmesteíhivotol ócsoVárosonkormónyzotónokPolgómesteri Hivotolo
seleitezésiszobólyzot ócso Város Önkormónyzoto PolgóImesteli Hivotoló-

ndk felesle9es vogyontórgyok hosznosításónok és selej-
tezésének szobályzoto

szobólytolonsógok keze- oz szMsz 10. szómú melléklete o FEUVE-rőI
lésének eljórósrendie
szómlorend ócso Vóros Önkormrinyzoto Polgdrmesteri Hivotoló-

nok 2oo7 . febluóI 1-én kiodott szómlolendje
szómviteli politikol Tcso Vóros tnkormónyzot Polgórmesteri Hivotol

2oo7 ' tebrufu 1-től 2oo9. jonuór 31-i9 hotá|yos szom-
viteli politikájo

szómüteli politiko, ocso Város onkolmónyzqt PolgóImested Hivotol
2009. febluór 1.től hatályos számviteli politikdjo

várcsüzemeltetési Kft. ócso VóIosüzemeltetési nonplofit Kollótolt felelősségű
társosó9

ÚMFT Új Mogyororszóg Fejlesztési TerV



Énrtrutzó szórÁn

1. e|ektronikus szolgál-
totósi szint

2. elektronikus szolgól-
totósi szint

3. elektonikus szolgál.
totósi szint

4. e|ektronikus szolgál-
totósi szint

európqi uniós forrósok

feilesztési felodot (pIo.

iekt)

feilesztési célkitűzés

kedvezményezett

^z 
Lo44l2oo5. (v' 11.) Korm. hatáIozot olopjón olyon

informdciós, tójékoztotó szolgáltotás, omely csok óltoló.
nos informóciókot közöl oz odott üggyel kopcsolotos te.
endőkről és o szükséges dokumentumokró|.
Az 1'o44l2oo5. (v. 11.) Korm. hotórozot olopión olyon
egyirónÉ kopcsolotot biztosító szolgáltotós, om€ly oz 1'
szinten túl biztosítio oz odott ü9y intézéséhez szükséges
dokumentumok, nyomtotvónyok letóltését, és ozok el-
lenőrzéssel, vqgy ellenőIzés nélküli elektronikus kitöltését,
omely esetben o dokumentumok benyúitáso hogyomó.
nyos úton tóIténik.
Az ro44l2u)5. (V. 11.) Korm' hotórozot olopjón olyan
kétilónÉ kopcsolotot biztosító szolgáltotós, omely közvet.
len, vogy eltenőrzött kitdltésű dokumentum segítségével
biztosítiq oz elektronikus odatb€vitelt és o bevitt odotok
ellenőrzését' Az ü9y indítósóhoz, intézéséhez személyes
megielenés nem szükséges, de oz ügyhdz kopcJolódó köz-
igozgotási döntés (hotóIozot, egyéb oktus) közlése, volo-
mint o kopcsolódó illeték-' vqgy díjfizetés hogyomónyos
úton történik.
Az lo44l2oo5. (V. 11.) Kom. hotórozot olopión olyon
telies közvetlen kétirónyú ügyintézési folyomotot biztosító
szolgóltotós, omikor oz ügyhöz kopcsolódó közigozgotósi
döntés is elektronikus úton kerül közlésle, illetve o kopcso.
lódó illeték-, vagy díifizetés elektlonikus úton is intézhet6.
A támogotott projekt megvolósítóso éIdekében, o feilesz.
té5 lebonyolítóso sorón felmerült kiodósok finonszirozósi
forróso.
A feilesztési Íelodot (ploiekt) tortolmildg és fomoilog Ész.
letesen kidolgozott, megfelelő pénzügyi háttérrel és végle.
hoitósi ütem€zéssel rendelkezó feilesztési terv, omely il-
leszkedik oz Eulópoi Unió, illetve o Nemzeü feilesztési
Terv és oz Uj Mogyorolszóg Feilesztési Terv dltol tómogo-
toft progromokboz.
Az önkormónyzot dltol ellótott kdtelező, vagy önként vól.
lolt Íelodqtok biztositdsdnok mennyiségj, vogy minőségi
feilesztésére vonotkozó terv. A mennyiségi fejlesztés meg.
volósulhot beszerzéssel, létesítéssel' bővítéssel, ótolokítás-
sol.
Az o helyi önkomónyzot, omely o tómogotdsi szerződést
kedvezményezettként o1áíío, a projektet, illetve o közpon-
ti proglomhoz kopcsolódó tómogotott önkormdnyzoti
progIomot vé9lehojtio.



lebonyolítós

operotív progrom

Nemzeti Feilesztési Terv

regionólis pIo9lom

Ui Mogyorország Fejlesz-
tési Terv

Az európoi uniós íoEósok felhosznólósóvol megvolósuló
fejlesztésre ilónyuló műszoki, gozdosági (pénzügyi) tevé-
kenységet mogábon fogloló szervezési, iIónyítósi szolgál.
totós. A szervezési szolgáltatás kiteriedhet o pó|yázaL-
készítésre, o közbeszerzési eljórós lebonyolításán keresztiil
o folyomotos műszoki ellenőrzésle, o pénzügyi elszómo.
lósro, o műszoki ótodás.ótvételre, oz üzembe he|yezésie,
illetve o Íeilesztési folyomot egyes elemeire.
Az Európoi Bizottsóg dltol ióváhogyott, o Kózösségi Ió.
mogotási Kelet véglehojtásáro vonotkozó, tcibb évre szóló
intézkedésekhez kopcsolódó prioritások egységes rendsze-
Ét tortolmozó dokumentum.
Helyzetelemzést, strotégiót o tervezett feilesztési terül€tek
prioritósoit, ozok céljoit és pénzúgyi folrósoik megielölését
toItolmozó dokumentum, omelyet o Mogyor Köztórsosóg
készített oz Európoi Unió ploglomozósi ilónyelveinek,
célkitűzéseinek megfelelően o feilődésben lemorodó Égiók
fejlődésének és stlukfurólis ótolokulásónok elósegítésére o
kiemelt szükégl€t€kre ngyelemmel. A Nemzeti Fej|esztési
Terv strotégioi fejezetének céljo, hogy o 2004-2006 kózötti
idószokro kiieldlje o strukturdlis o|opokból tómogothotó
fejlesztéspolitikoi célkitűzéseit és prioritásoit' A strukfu ró-
lis olopok opelotíV progromjoil Agrár és Vidékfeilesztési
operotív Progrom (AvoP); cozdosógi VersenykéPesség
operotív Proglom (cVoP); Humónerőfonás.fejlesztési
operoűv Proglom (HEFoP); Környezetvédelmi és lnftost-
rukturo-fejlesztési oPelotív Plogrom (KIoP); RegionóIis
Fejlesztési operotív kogrom (RoP).
A2 ógozoti és regionólis prioritásokot egyorónt toItolmozó
operotív progrom regionólis p oritáso, illetve tómogotósi
konstrukcióio'
Az Úi Mogyoronzóg Feil€sztési Terv cé|io o foglolkoztotós
bóvítése és o tortós növekedés feltételeinek megteremtése.
Ennek érdekében 2oo7-zol3 között hot kiemelt területen
indított el összehongolt óllomi és európoi uniós feileszté.
seket: q gozdosógbon, o közl€kedésben, o társodolom
megújulóso érdekében, o kömyezet és oz energetiko terü.

form felodotoivol
lesztési Terv ope-
Progrom (AROP);

Elektronikus Közigozgotds operotív Progrom (EKoP);
cqzdosógfejlesztés operotív Proglom (GoP); Kömyezet és

Energio operotív Plogrcm (KEoP); Közlekedés operotív
Progrom (KoZoP); Dél-Alföldi operotív Ploglqm (DAoP);
Dél.Dunántuli operotív Proglom (DDoP); Eszok.Alföldi
operotív Prcgrom (ÉAoP); Észok-Mogyororszógi operctÍv
PIogrom (ÉMoP); Közép-Dunánhili opelotív Plogrom
(KDoP); Közép-Mogyolorszógi operotív Progrom (KMoP);
Nyugot-Dunántúli operotív Plogrom (NYDoP); TóIso-
dolmi Infrostruktúro operotív Plogrom (TIoP); TóIsodol.

a



támo9otási szeÉődés
mi Megújulós operotív Progrom (TAMoP).
A struktuló]is olopok esetében az \rónyíÍó hotósógnok'
illetve o Kohéziós Alop esetében o közreműködő szerveze-
teknek o kedvezményezett dnkormónyzottol kötött szerzó-
dése, omely o tómogotós felhosznólósónok részletes fel-
tételeit tortolmozzo. Az Ui Mogyolorszóg F€jlesztési Terv
kerctében tómogotott plojektek esetében o tómogotósi
szerződést o kedvezményezett és o Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség nevében el ewezet között
jön létre. Nogyproiekt 5 zerződésI gz

Nemzeü Fejlesztési Ü9 A támogotdsi
szerződés képezi o megvolósítós nyomon követésének,
fi nonszírozósónok és ellenőrzésének olopjót.

9



szÁMvEvóI lELENTÉS
ócso Vóros önkormónyzot gozdólkodrísi

rendszerének 2oo9. évi ellenőrzéséről

BEVEZETES

Az t|,r.92' S (1) bekezdése, oz Állomi Szómvevőszékről szóló 1989' évi xxxVIIl.
tórvény 2' s (:) uetezaése, volomint oz Áht. 12olA. olopjin qz

önkoráónyzotok gozdólkodósót oz Állomi szómvev Az ellenőr.

zérÍe az oÍszaggy'6]rés illetékes bizottsógoi Észére is oson egyse.

ges ellenőrzési progrom szeínt került sor'

n foglolt celkitűzéseknek megfelelóen o
d<ilkodósi rendszere dtfogó ellenőrzésé-

]tto, ozt kiegészítette tovóbbi - teljesít-

mény-ellenőrzési _ elemek*el.

Az e|l€nőrzés cé|io onnok értékelése volt, ho9y oz tnkormónyzqt:

. milyen módon biztosítotto o költségvetési és o pénzügyi egyensú\'t o kólt.

ségíetésében és onnok tel'esítése sorón, volomint vóltozott-e o hiónyzó bevé-

teií rorrósok pótlósóbon o RnonszÍÍozósi célú pénzügyi műveletek ielentősé.

9e, hotóso;

. eredményesen készütt-e fel o szobólyozottsóg é5 o szery€z€ttség terén oz eu.

rópoi uniós fonások igénylésére és felhosznólásárc, továbbó biztosítotto.e oz

eláktronikus kdzszolgaltotós feltételeit, o gqzdólkodási odotok közzétételével

o gozdálkodós nyilvánossógót;

. kiolokítotto.e és működtefte-e o kiilső és o belsó feltételeknek megfelelően o

költségvetés tervezési, gozdólkodási kontroll.
rendsárét', ezen tevékenységek szo lt.€ o fo.

lyomotbo épített, előzetes és utóIogc belső el-

lenóIzés;

. meofelelóen hosmosÍtottók.e o koróbbi szómvevőszéki ellenórzések megól-

lopitósoit, szobólyszerűségi, és célszerűségi jovoslotoit.

lA qozdolkodos szobdlyszeruségét bjztosító kontrollrendszer olort értjük o kiépítétt és

múk"ödó pénzügyi irdniítósi é. szobóIyozdsi rendszert, volomint o belső ellenórzési

funkciók elIótósónok rcndsze.ét'
, A törvénvi elóirosok betortosdnok elmuloszlosokor egységesen o |'órvénysért€s meg'e.

lölést olkoímqzzllk, mivel oz AsZ nem tehet különbséget o töwényi elóírósok közott
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EEVEZETES

Az el|enőrzés típuso: ódogó ellenórzés, omely - egy ellenórzés keretében -
meghotórczott te'ülut"k.e összpontosítvo olkolmozzo o szobólyszerűségi, vo.
lomint o teliesítmény-€llenőrzés jelIemzőit'

Az ell€nőrzött időszok: oz I., 2' és 4' proglompontok tekintetében o 2006-

2oo8. évek és 2oo9. I-III. negyedév, o 3. ellenőIzési proglompontnól o 2oo8. év

és 2009. I.III. negy€dév.

A Köztársosógi Elnök o 85/2oo5. (y|.29'\ szőÍnú hotórozotóVol 2005. iú|ius 1.

nopjóvol váósi címet odomónyozott ócsónok' A vóIos lokosoinok szdmo
2oö9. ionuór 1-ién 9099 fő volt. A 2006. évi önkormónyzoti vólqsztást követóen
oz onlormónyzot 14 togú Képviselő-tesfi-iletének munkójót hot óllondó bizott.
sóg segítette. Á polgórmester o 2006' évi önkormányzoti képviseló- és polgór.

máster-.vótosztáJ óto tölti be tisztségét, o jegyző személye oz 1991' év óto válto-
zotlon.

Az onkormónyzot felodotoinok végrehoitáso érdekében o 2oo8' évben négy
költségvetési intézményt működtetett, omelyekből kettő önóllóon gqzdólkodott.
A íeloáotok ellótásóbon részt vett két qozdosógi tórsosógo' AZ onkormónyzot o

2oo8. évi költségvetési beszómolóio szerint 1108 millió Ft költségvetési bevételt

ért el és 1354 millió Ft költségvetési kiodóst teljesített, 2oo8. decembel 3l.én o
kónvlviteli mérleq szerint 3548 miuió Ft lendelkezett. Az
tnkormányzot uágyo.'o o 2@6. év végi nyítva 2o,zo/o.ka|

emelkedett. A táIg'i eszközök óllomónyo ett, ezen belül oz
ingotlonok éÍtéke 23,5olo-os mértékben nótt a beruházósok befeiezése miott. A
foioóeszközök értéke 2006-2008 között q hétsz€reséIe emelkedett, mivel o pénz.

esztozok óllomónyo o kötvénykibocsátósból szármozó bevétel momdvónyo
miott o 2006. évi 2 millió Ft-ról 375 millió Ft-ro nőtt. A követelések értéke

2o,oo/6.kol emelkedett. A kötelezettségek állomónyo o 2U)7 ' és o 2008' évi 1500

millió Ft kötvénykibocsátós hotósóro g 2,7 -szercsére nóvekedett, o tortolékok
összege 2oo8. deiember 31.ig o fel nem hosznólt 333 millió Ft kötvénykibocsó.
tásbój szórmozó pénzeszköz miott 354 millió Ft-tol emelkedett. Az ósszes költ.
ségvetési bevétel J8 ,zok.át a soidt bevétel, ilt€tve Zo,\Vo-ót o helyi odó bevétel

bi;tosítotto o 2oo8. évben. Az összes költségvetési kioddsbóI o felholmozási célú
kiodás Iészolányo o 2oo8' évben 15,0olo volt. A 2o09' évi költségvetési rendelet-

ben 1321 millió Ft költségvetési bevétett és 1573 millió Ft költségvetési kiodást
irónyoztok elő. A Po]górmesteri hivotolbon dolgozó kdztisztviselők számo 2008.

december 31-én 31 .ő, o költségvetési intézményekben foglolkoztotott köZol.

kolmazottok számo 109 fő volt. Az onkormónyzot gozdtílkodósót meghatóIozó
odotokot, mutotószámokot 02 1'3' számú mellékletek tortolmozzók.

Az tnkormónyzot költségvetési és pénzügyi helyzetét qz elemző eljóIás mód-

szerével vizsgóltuk. E köIben elemeztiik o költségvetés egyensúlyi helyzetének

olokulósát, o teÍvezeft és tényleges költségv€tési hióny okqií o mérséklésére tett

intézkedéseket, finqnsílozósónok módjót, az önkormónyzot odóssógóllomrí.
nyónok o|okulósót, összetevőit.

A teljesítmény.ellenóIzés módszeréve] vizsgólfuk, oz eredményesség minősítésé.
i" i'á.'yt'.tl,o t.tet.ttük, o belső szobólyoátság, szervezettség terén oz -tnkor.
mónyzot felkészültségét oz európoi uniós források flgyelésére, igénylésére és

felhqsznólósóro, tovóbbó értékelttik, hogy oz igényelt eu!ópoi uniós tómogotó-
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aEVEZETÉs

sok oz onkományzot óltol meghotóIozott feilesztési célkitűzésekhez kopcso.
lódtok-e. Az eredményesség szempontióból o minősítést o lényegességi szinthez
voló viszonyítóssol végeztiik el. Az ellenőrzés során felméItük, hogy oz e.
közszolgóltotósi felodot ellótóso, illetve bevezetése, működtetése érdekében mr-
lyen intézkedéseket tettek, volomint biztosítottók.e o közéIdekű odotok közzété.
t€lét.

A kóltségvetési gozdólkodós belső kontrollioinok ellenőPése so!án értékeltük,
hogy o Polgóm€ste hivqtolnól o költségvetés tervezési, gozdálkodósi, zdr.
szómodás készítési felodotok belső kontrolljoinok kiépítettsége és működése
megfe]elő biztosítékot od.e o gozdólkoddsi felodotok megfelelő, szobályszeni el-
lótósóIo. Felméftiik és minősítettük o költségvetés tervezési, o gozdálkodósi, o
zórszómqdós készítési felodotokkol, továbbó o pénzügyi-szómviteli terlileten oz
informotikávol kopcsolotoson kiolokított kontrollok megfe|e|óségét, volomint o
kiolokított belső kontrollok múködésének megbízhotósógót. htékeltiik o belső
ellenőPés szobólyozottsó9dt, működési feltét€l€in€k kiolokÍtósót, tovóbbó mű-
ködésének me9bízhotósá9át.

A Polgórmesteri hivotalnól értékeltiik o gozdólkodás folyomotóbon kulcsszere.
pet betöltó belső konhollok működésének megbízhotóságót ennek keretében
ellenóriztük o szokmoi teliesítés igozolósáro és oz utolvóny elleniegyzéséIe ki-
qlokított kontollok végrehoitását. Az ellenőrzést o következő, kiemelt kockózo.
tuk olopián kivólosztott3 kinzetésekre folytottuk le.I

. o külső szolgóltotó óItol végzett korbontortósi, kisjovítósi szolgó]totások,

. o gépek, berendezések, felszerelések beszelzése, továbbá

. o működési és o felholmozási célú pénzeszköz ótodósokból oz óllomhóztor.
tóson kívül!€ teljesített kifi zetésekre.

Az el|enórzés hotékony elvégzése céljóból o vizsgólondó területek kivó|osztóso
sorón o kockózotokon alopuló megközelítés érvényesült, ezáltol oz ellenőrzési
erőfoEásokot ozoklo o területekre fókuszóltuk, omelyeken legnogyobb o hibók
előfoTdulási votószínűsége. Az ellenórzési erőforrósok ilyen típusú összpontosí.

3 Az önkormónyzotok kiemelt elóirónyzotoiro vonotkozóon, o vertikális folyomotokro
elvégeztiik o kockózotok becslését, omel'nek eredmény€ként o külsó szolgdltotó óltol
végzett korbontortósi, kisiovítósi szolgóltotósok, o gépek, b€rendezések, felszerelések
beszerzése volamint o múkódési és o felholmozósi célú pénzeszköz ótodósok óllomhóz.
tortóson kívülre teljesített kifizetései kiemelkedóen kockózotos tenileteknek bizonyul-
tok.
. A kolóbbi ellenóIzési toposztolotoink szerint ezeken o teíileteken o iegyzók nem,
vogy hjónyoson szobólyoztók o megbízós, megrendelés' illetve beszerzés indoko]tsdgd.
nok, szúkségességén€k elbíIólósóro, igozolósóro, volomint o teljesítések dokumentóló.
sóro, o kiodósok jogosultsógónok, összegszerűségének ellenórzésére irónyuló kontrol|o-
kot. Tovóbbi kockózotot ielentett o kulsó szolgóltotó dltol végzett koÜontortósi, kisiovi.
tósi munkók esétében, hogy o2 s0 ezeI Ft olotti megÍendelésekre vonotkozóon oz ellen.
őrzési toposztolotoink szerint o jegyzők n€m olokítottók ki o kötelezettlégvólloldsok
rendiét és nyilvdntoltósj formójót, volomint o szobá)yozős elmulosztóso esetén nem
történt meg oz íIósbeli kötelezéttségvóllolós és onnok oz €lleniegyzés€ sem.
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tásóvol minimólislo Csökkenthető o kívónt ellenőrzési bizonyossóg eléréséhez

szüksé9es időráfoldítás'

lkolmozott belső kontollok létezésének

ésének megbízhotósógát7'

jűleg ótodtuk.

5Avizsgdlthdromt€rületegyediértékelésipontszómoitot€riiletekköltségvetésisúlyó.
vol orónyoson ÓsszegezÍuK'

hibókkol szemben'

ge minősítést kopott

'i.4



I. Ö\SZECZT ME1ÁIIAPÍIÁS)K, XtvETKEzr ET ÉsEK, IAvAsIAToK

I. ÖssZEGző MEGÁLLAPíTÁSoK, KöVETKEZTETÉSEK,
JAVASLIITOK

Az onkormtínyzotnó| o 2@6-2009. években o tervezett költségvetési bevételek
és kiodósok főösszege oz e|őz6 évhez képest vóltozó tendenciót mutotott. A
költségvetési bevételek és kiodások főösszege o 2@7. évrc emelkedett, o 2008.
évben csöRent, o 2009. évben ismét emelkedett' A 2006-2009 ' években nem
volt biztosított o költségvetési egyensúly, mivel o tervezett költségvetési bevéte.
lek nem nyújtottok fedezetet o tervezett költségvetési kiodásoko. A költségv€.
tési hiányt minden évben o tervezett működési célú költségvetési bevételek
hiányo és o felholmozási célú bevételeket megholodó összegben te.vezett fel-
holmozósi célú kiodósok együttesen okoztók' Az onkormónyzot o 2006.2$9.
években o költségvetési egyensúly biztosítósóhoz likvid hitel felvételéü tovdbbó
a 2oo6-2(x7 ' években hosszú leióIohi fejlesztési célú hitelfelvételt, o 2006' és o
2008-2009. években értékpopíI-értékesítést, o 2oo8. évben kötvénykibocsótdst
tervezett, tovóbbó kiodóst csökkentó és bevételt növelő intézkedések!ől ddntött.
Az tnkormónyzotnól o 2006.2009. éü költségvetési rendeletekben o költ5égve-
tési kiodósok és bevételek fóössz€gének megállopításokor figyelmen kívül hogy.
tók oz Áht.ben fogloltokot mivel frnorrszírozósi célú Pénzügyi műv€leteket
költséovetési bevételként' illefue költséovetési kiodósként vettek szómbq'

A 2006.2008. években o költségvetés végrehojtóso solón o teljesített költségve-
tési bevételek és költségvetési kiodósok fóösszege oz előző évhez képest vóltozó
tendenciót mutotott. A teljesített költségvetési bevételek fóösszege o 2007' évre
csökkent, o 20o8. évre emelkedett, o költségvetési kiodások fóösszege o 2007.
évre emelkedett. moid o 2008. évle csökkent. A' zoo6.z@a. években nem állt

Áz öNKoR}']iN}zAT KtLTs Í]GiT.IÍs l És PENZÜG\'I Hn,}zETrÍtE(
200ó-2008. É!r ÁI-AKr,r"ís A

Ad.tok: mi||ió R.b.n

2006 év

kjadás

2007' év 2008 év

lHfj,.".J,x .".,.' ll;'[Ü:i"J,.,.Jl.'"'
Telesnetl
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l ÓsszEczó ME1ÁLIAPÍTÁ9)K, KÖVETKEZIEIESEK, ]AvAsIAÍoK

fenn pénzügyi egyensúIy, mivel o teljesített költségvetési kiodások főösszege

meghálodto költségvetési bevételek főösszegét. A Pénzügyt hiónyt o múkódé-
si- és felholmozósi célú költségvetési bevételeket megholodóon teliesÍtett műkö-
dési- és felholmozási célú költségvetési kiodósok együttesen okozták.

A 2oo8-2oo9. években o kö]tségvetés előkészítése solón oz Aht-bon előírtok el.
lenére o pénzmorodvóny igénybevételét költségvetési bevételként nem teryez.

ték. A 2oo7' és o 2oo8. évi pénzmorodvóny összegén€k o meghotórozósokor o
VhI. előíróso ellenére o zóló pénzkészletben o kötvénykibocsdtósból szórmozó
bevétel lekötött betétben elhelyezett óllományót nem vették figyelembe.

Az tnkormónyzot o 2006. és o 2007. években hosszú leiórotu feilesztési célú hi-
te]t vett fel, á zooa.zoos' években Mogyor Állomkötvényt értékesített, é5 o

2oo7 ' évbel 13oo millió Ft, o 2oo8. évben 2oo millió Ft összegben kötvényt
bocsátott ki. A kötvénykibocsótósok pénzneme forint volt, o kötvények vóltozó
komotozásúok' o futomidejük 20 év, o tőketörlesztés tiirelmi ideje mindkét köt.
vény esetében mintegy négy év. A kötvényszerződések oz Onkormónyzotnok
lehetőséget biztosítottok o futomidő olott q kötvény értékének mós devizonem-
re történő ófuóltósóIo, o komotszómítós olopját képező devizonem megváltoz-
totósóro. Ezzel o lehetőséggel szerződésenként kettő olkolommol éltek. A köt-

vénykibocsótásból szórmozó bevételeket hite| visszonzetésére, olopítványi tó-
mogotósro, tovóbbi működési kiodósoklo és o Íolyomotbon lévő beruhózósok
frnánszírozósdro fordítottók. A kötvénykibocsótósból szórmozó ótmenetileg
szobod pénzeszközt b€tétként kötötték Ie' A kötvénykibocsótás oz onkormóny-
zot szóÁőÍa kockázotot ielent o vóltozó komot mérték és o kötvény értékének
devizón történő átvóltóso esetében o forintnok o Válosztott dev|zóhoziszonyí.
tott óIfolyomvóltozóso miott. A Képviselő-testület o kötvénykibocsótásból
szórmozó bevétel felhosználásóvol és o kötvénykibocsótósból keletkezett torto-
zósóllomóny értékének mós devizonemre történő ótvóltósóvol koPcsolotos dön.
tések meghozotolóvol munko(soportot bízott meg. A Képviseló.testiilet oz otv-
ben előíItokot megsértv€, olyon munkocsoPort o Észére qdto át o kötvénykibo.
csátósból szórmozó bevéte| felhosználósóro vonotkozó döntési hotdsköIét,
omely nem szerepel oz ttv.ben hotásköEel felruhózhotók között'

AZ Önkormányzot pénzügyi helyzete oz eladósodósónok növekedése miott, o

fizetőképesség kedvező irónyú vóltozóso ellenéIe 2oo6-2ooa. között összességé.

ben kedvezőtlenül olokult'

Az onkormónyzot feilesztési célkitűzéseit o 2006.2010' évekre vonotkozóon o
gozddsági plogloml', tortd]mozto, o gozdosógi progrom,-ben o fejlesztésj cé|ki-

tűzések megvolósításónok lehetséges pénzügyi forrósoi köZött oz európoi unios
pólyózoti lehetóségeket frgyelembe 2006.2009. Ill.
negyedév kózött nyolc európai g ózotról döntöt-
tek,'melyek összhongbon voltok o 9oz ghotóIozott cé.

lokkol, hórom Pólyózotot - kettőt forróshióny miott, egyet tortolmi hiónyossdg
miott _ elutosíiottok, egynek oz elbíróláso folyomatbon von. Az Aht-bon fog.

loltok ellenére o benyúitott pólyózotok sojót forrós igényét o 2@7. és o 2008.

évi költségvetési rendeletek nem tortolmaztók, volamint o támogotósi szerz6-

dés év kö'beni megkötését kdvetően o ploiekt bevételi és kiodósi előirón],zotoit
o 2oo9' éVi kóItseqvetési rendelet módosításoként o költségvetésben nem hotó-
roztdk meo. Az Áirr-ben elóírtok ell€nére o 2oo9. évi köttségvetési rendelet nem
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toTtolmozto oz európoi uniós tómogotássol megvolósuló feilesztési felodotok

kiodásoit felodotonként, o több éves kihotássol jáIó döntéseket éves bontósbon,

és o feilesztési felodotok bevételi és kiodósi előirónyzotoit elkülönít€tten.

A Polgórmesteri hivotolbon zoo6-2TJ9.IIt' negyedév között belső. vobólyzot.
bon n;m ielölték ki oz önkormónyzoü szintú pályózotkoordinólás felodotoinok

zc.bdlyzotdbar' d 2@9. Í' negyedévben
és lebonyolÍtós eliórásrendjét. A 9oz.

motbo éPített, előzetes és utólogos veze.

tői ellenőrzési felodotokot oz eu!ópoi uniós forlósokkol támogotott fejlesztési

f;lodotok tekintetében o bevételek és kiodósok teljesítése sordn követendő ólto-

lónos eliórósrend szerint tortolmozto, ozonbon o 2007. évben oz Amr. előíIóso

ellenére nem töÍtént meg oz érvényesító írósbon voló megbÍzáso' A belsó ellen-

órzési strotégiót megolopozó kockózotelemzés nem terjedt ki oz európoi uniós
felodotokro. A pólyózotfigyelés és pólyózot-
zeti feltételeit o Polgórmesteri hivotolbon, volo-
szerződés útjón, o pólyázotkésátést ktilső szerye-

zet ioénybevételével olokítottók ki. A szerződésekben elóírták o felodotellótós

köteÉzeitségét, o felelősség szobályoit, tovóbbá o Pólyázotkészítésre kötött szer.

ződésekbeni megbízott kühó szervezet és o Polgórmesteri hivotol képviselője

közötti kopcsolottoltóst, oz infolmóciók ótodósánok formóiót, tortolmát és

módjó! o pólyózot lebonyolítósóro kötött szerződésekben oz ellenórzés rcndiét,

o.olrbor. igy 
",",,ődés 

esetében elmorodt oz onkormónyzot részéről kopcsolo-

tot tortó személy kijelöIése.

Az onkormányzot o ,,Testvénrótosok tdJó,kozóia,, proiektre a 2@7' évben

tómogotóst nfert. Az elnyert 1,4 millió Ft.os európoi uniós tómogotást telies

összeiben igénybe vették. A támogotott projekt. utóÍinon.szÍrozósi. Iendszere

nem ókozott-penztrgyi zovort oz tnkormányzotnóI. A plojekt bevételével és ki-

ád<isoivot tlssiefuqqÍ folyomotbo épített, előzetes és utólogos vezetői ellenórzési
felodotok közüI ozÁ..-b"n előírtok ellenéle elmolodt o kötelezettségvóllolás
elleniegyzése q bonki ótutolóssol teliesített egy szóllósfoglolás 

TT:::i.l*i
ioozólóso o to-
oi ,{mr-ben fog-

nem lótto eI qláírósóvol oz utolvónyren.
deletet' A készpénzes kifizetéseknél o szokmoi teljesítést igozoló - o belső szobó-

lyozás hiónyossógoi miott - nem
tene o szokmoi teljesítés igqzoldsd
lós hiónyo miott elmorodt o jogosults

mqi teliesítésigozolós idöpontidnok ri
készpénzes kifizetések esetében nem
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jegyző íIósbeli megbízósóvol nem rendelkező személy jogosulotlonul érvényesi
ie-ne o bonkszómlóról történő kifizetéseket' Az utolvdny ellenjegyzőie oz Amr-

ben előírt felodotót nem látto el, mivel o szokmoi teliesítésigozolós és érvénye.

sítés előírt módon voló megtörténtét nem ellenőrizte. Az Amr-b€n előíÍtok elle-

nére kettő pénztó kifizetésnél oz utolvónyozó oz utolvónyozósi fe|odotot o

mogo iovóIo lótto el. A belső ellenőÉés és o külsó ellenórzés nem viz'sgólto o
proiekt megvolósítósót.

Az tnkormónyzot o szqbályozottság és szervezettség tekintetében 2oo6'2no9'
lII. negyedév iözött onnok ellenére nem készült fel eredményesen oz europoi
uniós forrósok igénybevételére és o vórhotó tómogotósok felhosznóldsóro'
hogy oz európoi uniós foEósokro benyújtott pólyózotoi o gozdosági progrom,.

bei- megfogoimozott fejlesztési célkitűzésekhez kopcsolódtok' Kiolokítottók o
lolgórmlstéri nivatolbon és külsó szeruezet igénybevételével o pólyózoffigyelés
és iólyázotlebonyotítás, külső szervezet igénybevételével o pólyázotkészítés
szervezeu és személyi feltételeit, meghotóroztók o külső szervezettel kötött szer.

ződésekben o pólyózot szokmoi és fomoi követelményeire vonotkozóon o pd-

lyózotkészités' végzó felelósségét, tovóbbó o pályázot lebonyolítósóro kötött
szerződésekben oz ellenőrzés rendiét' A belsó ellenőrzési stlotégiát megolopozó
kockózotelemzés ozonbon nem teriedt ki oz európoi uniós foEósokkol tdmogo.
tott feilesztési felodotokro, o 2006-2008. években belső szobólyzotbon nem rö9.

zítettét o pólyózotfigyelést végzők, volomint o döntési, illetve döntés.

előterjesztési logkörlel rend€lkezők közdtti informóciószolgáltotdst, q 2006.

zoo7.,években á folyomotbo épít€tt, előzetes és utólogos vezetői ellenőIzési fel-

odotokot oz éwényósítést végzó szemé\.Íe vonotkozóon oz eulópoi uniós forró-

sokkol tómogotott felodotokio nem hotórozták meg. A 2008. évben meghotá.
roztók o folyámotbo éPített, elizetes és utólogos vezetői ellenőrzési felodotokot
oz érvényesítést végz6 szemé|yre vonotkozóon oz európoi uniós forrásokkol' 

otókro. A 2oo9. évben belső szobályzotbon úgzÍtették o pó.
ozők' volomint o döntési, illetve döntés.€lőteriesztési jogköIrel

tti informóciószol9óltotást.

Az onkormónyzot oz informqtikoi strotégióbon megfogolmozto-o rövid- és kö-

zépt<ivú céIioii, oz elekEonikus ügyintézés 2. elektronikus szolgóltotósi szintjé-

nek o bevezetését. Az onkormdnyzot oz e.kózigozgotási fe|qdot ellótósót

vóllolkozósi szerződéssel oldotto meg soiót szómÍtógéPes informóciós rendsze-

ren keresztiil, vtisórolt szoftvenel' Az e.közigozgotósi felodotokot ellótó infor.
motikoi rendszert oz 1' elektronikus szolgáttotósi szinten működtették. Az on-
kormónyzot élt o Ket-ben fogtolt felhotolmozóssol, oz elektronikus ügyintézés

lehetósé.gét kizdrta' oz Eisztv-nek eleget téve o hontopión o közérdekű odotok
jegyzékét kiqlokítotto' A jegyző
ovedévben oz Áht-bon előírt cél
iedvezményezettjeinek nevét, o
tási progrom megvolósÍtósi helyét hió
zetn;k nyúitott többszöri tómogotdst o közzétételkor onnok ellenére összevon.

célro nyúitotto' A jegyző qz Áht. elóíIásoinqk megfelelően
ttó ötmillió Ft.ot megholodó órubeszerzésre, építési beruhó.
meglendelésére, vogyonértékesÍtésre, vogyonhlsznosítóslo

vonqtkozó szelződések megnevezésének, tórgyónok, o szerzódő felek nevének, o

szerződések értékének köz2étételéről, ozonbon o hotóIozott idórc kötött szerzo.
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csqk ielöIte meg. Az Intézmény áltol
n o o és összege megielölésenek hió-
lmo em felelt meg qz Áht.bon foglol-
ev€s tési beszómolók szöveges indoklósót o

iegyző _ az Ámr. előírósoinok ellenére - nem tette közzé oz onkormónyzot

honlopjón.

modós készítési fotyomotok szqbá.
)ckózotot ielentettek o felodotok szo-

ző nem olokítotto ki o Pénzügyi iÍónyí.

készítés ellenórzési felodotoit, nem hqt
költséqvetési lovoslot összeóllítósávol k
e]ó onnok ellenórzését, hogy o Polgárm'

nolók belsó, volomint onnok o Képvise-

lő-testiilet óltol meghotórozott odotszolgáltotóssol voló ósszhqngjónok és oz ál.

i;;iil;il.á.;kk'"I, hozzóiórulósokkál történő elszómolóshoz közölt mutotó.

szómok odátoinok me9bízhotósó9i ellenórzé5et.

A kdltségvetés tervezési és zórszómqdós készítési folyomotbon o kontlollok mű-

ködésének megbízhotósá9o gyen9e volt'

)

tézményi mutotószám felmérés odotoi
Poloórmesteri hivotoli szervezeti egység

indákoltok és teliesíthetőek-e, o sojót l
mááJopo'asat izolq<iló helyi rend€letek összhonglo blztosított:e.. A zárszá.

'"ááa. 
iJJi* folyo"motoboá nem el|enőrizték oz.TJá##f :Íil*:f 'lT]

)dvány mególlopÍtósónok szob<ilyszerú.
1oló belsó, volomint qnnok q Képviselő.
ltotóssol voló összhong jót.

A Polqdrmesteri hivotolndl o gozdólkodósl és o folyomotbo épít€tt el.

i;;;;.;"; i"táa"."* szobályozósónqk hiónyossógoi mogos kockázotot ielen.

'"tt"[ 
o g.'aa*oaósi felodátok megfeleló és'szobóIyszerű 

'végrehojtósóbon,mivel o P;lgármest€ri hivotol szMsz-ében oz Amr-ben fogloltok elleneÍe nem

'tét, 
o költségvetési szeryhez rendelt mós

mint ezen szerveknél, illetve soiot szerve.
i tevékenységet ellótó személyek felodot-
sát, o gozddsógi szervezet felépítését, fe].
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odotoit, volomint o gozdosógi szervezet dz Áml-ben fogloltok ellenére nem
rendelkezett ügyrenddel, és o 2oo9' októberében kiodott ügylendben sem hotá.
rozto meg - oz Áml-ben fogloltokkol ellentétben - o pénzügylgqzdosógi fel.
odotokot ellótók helyettesítésének lendjét, o belsó (szerven belüli) és külsó kop.
csolottoItás módiót, volomint nem tortolmozto o vogyon hosznosítósóvol,
hosznóIotávol, o beruhózósok lebonyolítósóvol kopcsolotos felodotokot, és o

Polqórmested hivotolhoz rcndelt mós koltségvetési szervekkel kopcsolotos fel.
odátok ellátósrít. A Polgórmesteri hivotolbon éltek oz 50 ezer Ft olotti kifizeté.
sek esetében oz Ámr.ben foglolt lehetőséggel, ozonbon o je9y2ő rl.eÍÍ szobő|yoz-

to ezen kötelezettségvóllo|ások rendjét és nyilvóntoftósi formáiót. A iegyző o
gozdálkodósi iogkörök szobólyzotábon oz értelmező rcndelkezések között o

.zokmai teliesítésigozolás módjót - o szokmoi teljesítésigozolós dótumónok
Iögzítése kivételével - szobólyozto, ozonbon o szobőlyzat vl. A s^ohnoi teljesí-

téíigazoas rendjéről szóIó fejezetében az éftelmező rendelkezésekben meghotó-
rozottoktól eltérő módon írto elő oz ellenőrzési felodatokot, omelyek nem tor-
tolmozták o jogosultság és oz összegszerűség igozolósónak és ellenőrzésének
kötelezettségét' A közérdekű odotszolgóltotáshoz kopcsolódó költségtérítés Ósz-
szege megóilopításóboz g iegyző o \4lr. előíróso ellenéIe nem készítette el oz
önkdltsé9.szómítási s zab 6|y zoÍot'

A mogos kockázothoz hozzójórult tovóbbó, hogy o jegyző a \&I. előíróso elle-

nére rr=em hotórozto meg oz üzemeltetésle, kezelésle ótodott eszközök leltórozá-
sónok módiót, volomint ezen eszközök selejtezésével, hosznosítósóvol kopcsolo-
tos döntéshozotolro jogosultok köÉt, nem lögzítette o leltór és o könywiteli
odotok egyeztetésének módiót. Az értékelési szobólyzotbqn o Vhl-ben fog|oltok
ellenére nem hotórozto meg ' oz odó és illetékkövetelések esetében d]kolmozott
egyszerűsített értékelési elióIósnól - o követelések besorolósónok elveit doku-

mentálósónok szobólyoit, oz értékelések ellenőrzésééIt felelős munkoköröket. A
iegyző o szőÍnv. tv' e]őtosoi ellenére nem rögátette belső szobdlyzotbon o há.
zipénztóron kívüti pénzkezelést és onnok elszómolósi szobólyoit, volomint
sámlorendjében nem írto elő o növekedés és csökkenés jogcímeit' o fókónyvi
számlo és oz onolitikus nyilvóntortdsok kopcsolotót, tovóbbó a Vhr.ben foglol.
tok ellenér€ nem szobólyozto oz onoliükus nyilvántortások formóiát, tortol-
mót, vezetésének módiót, o főkönyv és oz onolitikus nyilvántofiósok egyezteté-

sét és dokumentólósónok módját. Az érintett dolgozók munkqkdri leírósoi nem

tortolmoztók oz eszközök és források éItékelésével és ellenőrzéséve| kopcsolotos,
volomint o szómlqlendben meghotórozott fe|odotokot. A Polgórmesteri hivotol
ellenőrzési nyomvonolóbon oz Ámr. előíróso ellenére nem szerepelt, hogy o te.

vékenységeket Iészletesen mely belső szobólyzotok tofiolmozzók, nem jelölték

meg oz odott tevékenység véglehojtósóért felelős szervez€ti egységeket, ozok
egy.íelmű megfeleltetését (kqpcsolotót), oz egyes tevékenység elvégzését igozo-
ló dokumentum fellelhetési he]yét o Iendszerben. A jegyző nem hotórczto meg

o kockózotkezelési szobályzotbon o kockózot ozonosítósát, oz elfogodhotó koc-

kózoti szintet, o kockózotokro odhotó vóIoszok megvolósíthotóságónok mérle-
gelését, o kockázot nyilvántortósi rendjét, o vóloszintézkedések beépítését o fo-

lyomotbo, o kockózoti kömyezet rcndszeles felülvizsgólotót. A Polgórmesteri
hivotolbon o pénzüqyi-szómvite|i, q felodotok, hotáskörök szobá.
lyozósáert, oz Ámr. iierinu tigyrend rr, tovóbbó oz Áht. olopidn o

iEUVErendszellétrehozásóért,volomi kontrollrendszermegszerveze-
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séért o költségvetési szervként múködő Polgórm€steri hivotol vezetője o iegyzó
o felelős'

áltol végzett koIbontortósi, kis-
k, felszerelések beszerzésével, Ie-

dési és felholmozósi célú pénzeszközót-

odósok óIlomhóztortóson kívülre elszámolt kiodósok teljesítése solón o szok.
Írqi tel'esítésigozolós és oz utolvány el|en|egyzé$- működésének meg.

bízhotóságo gyeige volt, mivel o szokmoi teljesítés igozolásóro iegyző.óltdl ki.
ielöIt szer;ély;k o folyomotbo épitett ellenőrzési felodotoikot oz Amr.ben fog-

ioltok ellenére nem véqezték el, mert - o szokmoi teljesítésigozolós módiónok
hiónvos szobólyozáso miott - o kiodósok tetjesítését megelőzóen nem rögzítet-

ték o dófumot, továbbó o kü15ő szolgóltotó óltol végzett kolbontortdsi, kisiovi-
tósi szolgáltotósoknól o szokmoi teljesítésigozoló okmónyok hiónyób.on, o 9e.
pek, ber-endezések, felszere]ések besze s felholmo-
;ósi célú Dénzeszközótodósok óllomh események-

nél oz okmónyok hiónyossógoi .ioft .,,, 
foololtok teljesítését. 

"' 
fi:fá;:'i

ére ném kifogóiotto, o szokmoi teljesí
rvényesÍtés megtöIténtének ellenóEésé.
egielöIés hiónyót. Az utolvónyok ellen.

ieovzóie o külső szolqóItotó áltol teljesített korbontartósi, kisiovítósi munkák-
i'áí o' so 

"'", 
Frot el nem éró kifizetéseknél - qz Ámr-ben előírtok ellenére -

nem észrevételezte, hogy o Polgómesteri hivotolbon vezetett kötelezettségvál-

lolds nyilvdntortds
nyok eIleniegyzóje
lezettséqvdllolós el -

ieqvzését meqelőzően nem győződött m(

ilíúen o totólezetségv<illol.ás tórgyóvol összeftiggó kiodósi elóirónyzo.t, i]]etve

o kifrzetés időpontióüon o fedezet rcndelkezésle óllt-e, me|y. oz A}tt.-bon fog-

loltok ellenéró _ o külső szolgóltotó óltql végzett koTbontoÍósi és kisjovítisi,
volomint oz egyéb gépek, berendezések, felszer€lések beszeÉésének kiodósoinál
előirónyzot túllépéshez vezetett'

Az érvényesÍtő oz Ámr.ben meghotólozott fe fogloltok
szerint látto el, mivet egyéb kommunikóciós ítósi díiot
és eovéb kiodósokot szóáoltok el o korbonto szómlón,

egyéí dologi kiodósokot o gépek, berendezések, felszerelések beszerzésének for-

o.ómo főkJnwi szómlán, volomint továbbszómtózott szolgóItdtásokot, egyéb

územeltetési kioddsokot, és o vósórolt közszolgóltatósokot a műk<idési célú

pé\ze ühe fókönyvi szómlón. A2 utolvónyozó
á sép óilónyzot terhérc teliesített öltözőkonté-

nerek )gloltok ellenére o szerződésben szereplő

ellenérték hózipénztáIon történő felvételét o mogo jovóIo utolvónyozto'

A PolgármesteTi hivotolbon o Pénziigyi-szómviteli Íelodotoknól qlko]mozott in-
formo.tikai rendszelek működésére vonotkozó szobólyok hiónyossógoi o 2008.

évben rnogos kockózotot ielent€tt€k o felodotok szobólyszeű végrehoitó-

sóbon, miiel nem rendelkeztek kotoszhófo elháítósi teEwel és o pénzügyi.

szómviteli szoftverekhez egyedi felhosznóló nevekkel, nern volt szobóIyozott o
jelszovok kezelése és o pénzügyi-számviteli szoftver.vóltozások ellenőrzéséTe,
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teszte]ésére és mentésérc vonotkozó eliórósok. Nem dolgoztok ki eljóIósi rendet
q hozzóféÉsi iogosultságok biztosítósóro, volomint o pénzügyi, számviteli
Iendszerből nem iérhető le ellenőrzési listo. A iegyző 2009' évben kiodto oz in-
fomotikoi szobólyzotot, mely ozonbon továbbro sem tortolmozto o pénzügyi
szómviteli szoftverekhez hozzóIendelt egyedi felhosznóló neveket, o hozzáférési
jogosultsógok megállopításro és ellenőrzésére vonotkozó rcndelkezést, o pénz.

ügyi.szómviteli szoftvel mentési eljáIósoinok ideiét.

A Polgórmesteí hivotolbon o pénzúgyi-számviteli felodotok- ellótóMná| olkol-

mozoit informotikoi lendszelek belső kontolljoinok megbízhotósóga gyenge

vo]t, mivel nem tesztelték oz kotosztrófo elhóítósi tervet, oz olkolmozott fő.

könyvi könyvelési ren ok hozzóren.

delé:éhez, o szómvitel hasznólotát,
nem voltok dokumentóltok o vóltozósk mozott szoft.

ver nem biztosítotto ellenőrzési listo készítésének lehetőségét, dokumentólhotó
módon nem ettenőrizték oz elmentett odotóllományokból o Pénzügyi-
szdmviteli odotok helyreóllíthotósó9ót.

Az tnkormányzot o belső ellenőIzési f€lodotok ellótásót kü]só szervezette| kö-

tött megbízósi szerződéssel oldotto meg. A belső etlenőrzés szeryez€ü keretei.

nek kialokításo és szobólyozóso o belső ellenőrzési feladotok megfeleló, szo-

bólyszerú végrehq'tásóbon összességében qlocsony kockózotot ielentett, mivel o
jeovzó qondóskodott o belső ellenórzés megszePezéséról, o külső szervezettel

io.ott riegattopoaasbon Iögzítették o belső ellenőrzési vezető felodotoit. A bel.

ső ellenőriés róndelkezett q Képviselő.testti|let óltql elfogodott kockózotelemzé-
sen alopuló stotégioi terwel és éves ellenórzési terwel' Az ellenóIzés lefolyto-
tósóhoz o külső vervezet áltol elkészített e]lenőrzési plogIomokot o jegyzd

hqgyto jóvá' A belső ellenőrzések nyilvóntortósóvol-kolcsolotos elóíIósokot
meiiotároztók, o külsó szervezet kiolokítotto oz ellenóIzési jovaslotok oloPjón
tett intézkedések nyomon köv€tésér6l o nyilvóntqrtóst. Annok ellenére osszes-

ségében olocsony volt o kockózot, hogy o Polgórmesteri.hivotol szMsz"ében
neí hotároztók'meg o belső ellenór jogállósót, o belső ellenőrzési vezető fel-

odotkörében nem ;eltllték meg o belsó ellenórzési kézikön}v esetenkénti fe|ül-

vizsoálotót, és o belső ellenórzési kézikön}'v nem toÍtolmozto o külső szokértők
bevónósóro vonotkozó előírásokot és o belsó ellen6r2ési tevékenység minőségét
biztosító eljárósokot. A kockázotelemzés nem teliedt ki oz euIópoi uniós forrós-

ból megvoiósított felodotok véglehojtásóro, volomint -oz 
Ttv. előildso-el]enére

oz tnk-ormónyzot többségi ilónyítost biztosító befolyáso olott működő gozdo-

só9i tórsosá9ok működésére.

A belső ellenőrzés működésénéI o kiolokított kontrollok megbízhatósógo kiváló
volt' mivel oz onkomónyzotnríl o belső ellenórzés ellótósánok módio megfe-

lelt az Ötv. előíIósoinok. A 2oo8' és o 2009. évben o tervezett ellenóÉéseket o
PolgóImesteri hivotolbon és oz lntézményben o kiilső sz€ryezet-ólto] készített és

o ie-gyző óltol jóvóhogyott ellenőrzési progrom olopián hoitottók végle. A belső

etieibrzésről iészült leientések megfeleltek o jogszobályi előírásoknok. A belső

€ll€nőrzést végző küÍső szeryezet o feltórt hiónyossógok megszűntetésérőt utó.

vizsgálottol g'őződött meg, 02 elvégzett ellenőrzésekről, volomint o ielentésben
tett 

-mególlopitósok, 
iovoslotok hosznosuldsóróI nyilvántortóst vezeteü. Az el.

lenőrzéieket o 2oo8. és o 20o9. évi belsó ellenőÉési terv ütemezésének megfele.

lően végrehojtottók, soron kívüli ellenőrzés nem történt. A jegyző oz Aml.ben
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fogloltok ellenére a belső kontro||ok működéséről szóló nyilotkozottételi kdtele.
zettségének nem tett eleget. A polgómester o 2008. évi belső ellenórzésekől ké-
szített összefogloló jelentést oz otv' előírósónok megfelelően, hotóridőben o
Képviseló.testiilet elé terjesztette.

Az Ász oz tnkorrnónyzot gozdólkodósi rendszerét o 2006. évben ellenőrizte
ótfogó ielleggel, ome]ynek sorón nyolc szobólyszerűségi és hóIom célszenjségi
jovoslotot teft' A polgórmester tójékoztotto o Képviselő.testtiletet oz AsZ megól.
Iopításoilól, és o iovoslotok reolizálósóro intézkedési tervet készített.

Az ÁsZ óltol teft iovqslotokból qz intézkedési tervben foglo|t hotóIidőre négy
hosznosult, kettő részben teliesült, ót nem teliesült. A szobólyszelűségi iovoslo-
tok közül egy rcolizólódott, kettő részben hosznosult, öt nem teljesült, o célsze-
rűsé9i iovaslotokot megvolósítottók.

A szobályszeIűségi jovoslotok kdzül teljesült o belső ellenőrzési rendszerhez
kopcsolódóon oz éves ellenörzési teryekben oz el|enórzéshez szükéges kopoci-
t<ij meghotóroz<isóro ÁsZ jovoslot. A gozdosági eseményeket mogukbo fogloló
bizonylotok oloki és toÍtolmi követelményeknek voló megfelelésére, volqmint
ozok odotoinok könyvekben történő rögzítésére vonotkozó iovoslotok Iészben
rcolizólódtok, mivel o jegyző intézkedése olopión o kötelezettségvdllolós nyil.
vóntortósbo vételi soNzómót oz utolványrendeleten feldintették, de oz nem
volt olkolmos o kötelezettségvállolós dokumentumánok qzonosítósóro, vola-
mint o iovoslqtnok megfelelően az egy bonkkivonotbon több tételben megjele.
nő bonkköltségek esetében összesítést készÍtettek, de oz sem formóióbon, sem
tortolmábon nem felelt meg o bizonylotok*ol szemben o szómv. fu-ben tó.
mosztott formoi és tortolmi követelményeknek.

A iovoslatok ellenérc o jegyző nem készítette el, o Polgármested hivotol oozdo-
sdgi szervezetének meghotórozósávol, felépítésével és felodotoinok meghotóro.
zóstivol kiegészített S zMsz-ét, a iegyző oz intézkedési tervben foglolt hotó dőre
nem készítette €l o Polgármesteri hivotol gozdosógi szervezetének ügyrendjét' o
szóm|orendben nem írto elő o főkönyvi és onolitikus nyilvóntortósok egyezte.
tését és onnqk dokumentálásót. A jegyző nem gondoskodott o kötelezettségvól-
lolósi dokumentumok eueniegyzéséról o kdtelezettségvóllqlást megelőzően, vo-
lomint nem biztosítotto, hogy o szokmoi te]jesítés igozolósóIq kijelölt dolgozók
o kiodósok teljesítésének és o bevételek beszedésének ellende]ése előtt okmó-
nyok olopión ellenőrizzék, szokmoilog igozoljók ozok iogosultságát összegsze-
rűségé! o szeÉődés, megrendelés, mególlopodós teljesítését. Az utolvány ellen-
jegyzőie o folyomotbq épített ellenólzési felodotoinok nem tett eleget, nem ész-

rcvételezte, hogy o teljesítésigozolóssql és érvényesítési felodotokkol írósbon
megbízott dolgozók nem oz előírt módon végezték, volomint - megfelelő do-

kumenhrmok hiónyóbon - olóíIósuk ellenére nem ellenőrizték o szokmoi telje.
sÍtést, és nem végezték el oz érvényesítést.

A munkoköri leírósokot o jovoslotnok megfelelően toÍtolmilog kiegészítették'
volomint o belső ellenőrzés funkcionó]is függetlenségét bemutotó szervezeti ób.
Iót o belső e]lenőIzési kézikönwben bemutoftók'

A Polgórmesteri hivotqlnál o gozdosdgi szervezet ügylendiének Amr. szerinti
elkészítésére' a gozdólkodósi felodotok, hotáskörök szobólyozósóro és o folyq-
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1.

2.

motbo épített ellenőrzési felodotok elv
5zokmoi ieliesítési9ozolós, é!Vényesités,
ködtetésére vonatkozóon o legyzőnek t(

ért, qz intézkedési tervben foglolt fe]odi

t<oitsegvetesi szervként működő Polgrómested hivotolt vezető |egyző a Íel.e-

lős'

A helyszíni e|lenórzés megá||apításainak hasznosítása me||ett |avasouuk:

a po|9ármesternek

a jogszabá|yi e|óírások maradékta|an betartása érdekében

kezdeményezze e|őteíiesztés benyújtásáVaI a Képvise|ó-te5tü|et á|tal a kötvénykibo-

csátásbó| izármazó b;vétet keze|ésére |étrehozott munkacsoport megszÜntetését,

uuiu.int u't, hogy a kötvénykibocsátásbó| származó bevéte| fe|használásáíó| az otv'
9. s (l ) és (j) bJ;zdése alapián hatásköíre| rende|kezők dóntsenek;

biztosítsa a köte|ezettségváI|a|ásra és uta|Ványozásra |ensegi

\zabá|Vok éívénvesítését az Ámr,. 80. 5 (2) bekezdé a gaz.

dá|koóási jo9kö;ök szabá|yzata V|||. feiezetében fog|a|

109y
atok a

lal 4. 2

' o|da| 3. bekezdéséig, a szakmai te|jesités.

]e mÚködésével kapcso|atban a számvevői

' olda| 5. bekezdésétó| az 5ó. o|da| 2. be.

az 58. o|da| 
,l. bekezdéséig, az 59. o|da|

!io, va|amint 60' olda| 3. bekezdésében, i|-

letve a korábbi Ász iavas|atok realizátásánák eImuIasztásával kapcso|atban a számve-

vői ie|entés 23. o|dai 5. és 7. bekezdésében, a 24. o|da| t. bekezdésében, va|amint a

65. o|da| 2.,4. és 5' bekezdésében és a óó. o|da| 4. bekezdésében rögzített iogsza-

bá|vsértéset< miatt a köáisztvise|ók iogá||ásáró| szó|ó 1992' évi Xxlll. töNény 51. 5
(1) bekezdése alapján indítsa meg a iegyzó e||eni fegyeImi e|jálá5u

a munka színvona|ának javítása éÍdekében

kezdeményezze, hogy a kat a Képvise|ó.testü|et tár-

ova|ia meó és a felt'rt hi ekében készíttessen intézke-

áási,tervet'a határidók és ézkedési tervet, az e|fogadá.

,aitáueto ro nupon belÜ| kÜ|dje meg az Ász Fóvárosi és Pest Megyei E|lenórzési Iro.

dáia Észé|ej
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1.

2.

4.

a |egyzőnek

a iogszabá|yi előírások maíadékta|an betartása érdekében

biztosítsa az Áht. 8/A. ! (7) bekezdésének e|őírása a|ap|án. n..!:.1:]j,^1n:.*'. **
áij"i.i"."*t r('orseuetési bevéte|i és kiadási fóósszege ne tartaIma?zon nnansz|ío-

zási célú bevételeket, i|letve kiadásokat;

oondoskodion arró|, hogy a pénzmaradvány igénybevéte|ének teívezésekor.az Áh.L

öiö. c"ö|;t*aeiebeí tojtattatat figyeIembe véve a pénlorga|ommal nem laro

iát"r"-r.ei t 
''a.oriak 

e| köItségvetési bevéte|ként;

désében e|óírt Va|ódisá9 e|vének és a Vhr.

|és összeméíés e|Vének maradékta|an be.
:advány meghatározásakor a Vhr- 39' 5

:n záú pénzkész|etként a kö|tségvetési

álIományt Ve9yék f i9yeIembe;

q ndoskodion a költségvetési rende|ettervezet e|készítésénél arró|, hogy az európai

í iós ÍorráiokkaI kapcsoIato5 feilesztések

a) bevételi és kiadási elóirányzatait teNezzék meg az Áht' ó9. $ (1) bekezdésében

fogla|tak alapján;

több éVes kihatássa| járó döntéseket éves

(l) bekezdés d). és h) pontiaiban e|őirtak

aioi bevéte|i és kiadási e|óifányzataiL e|kÜ.

ia érdekében;

gondoskodion arró|, hogy az onkormányzat hon|apián töíténó közzétételek során

a) a cé|je||egÚ mÚködési. és .felhalmozási 
támoqatások esetébén az Áht. ,l5/A. 

$

(1) bekezdésének meglele|oen szeíepettessék ; támogatás cé|]át é5 összegét;

b) az |ntézmény nettó ötmil|ió 
'liliii,1ij[í;i.á.l9Éitatás meorendelésére. Vagy

l?.áiJJi."'á "|nii. 
iil'.ő a szerzódés típusát és

összegét is fe|tüntessék;

c) qondoskodjon az éves kö|tségvetés Vé9rehaitásáÍó| szó|ó beszámo|ók közzététe.., 
ie,ji"'' ó.il...anyzat honl;pián azím1.',231' 5 ('t) bekezdésében fog|altak

'."-,ir.'., 
ul2. ..a.í.e||ék|et ). sorában elóírtaknak megfe|elően;

l e|óírtak szerint az intézmények részére a

ocsolatos követe|ményeket. valamint 90n-
iéseiben előírtaknak megíe|e|óen a kö|tség.

múködtetése érdekében arról, hogy az arra

)ov az intézmények te|iesítették-e a részükre

iócso|atosan méghatározott kóvetelménye-

Kel;
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és a l56. 9 (2) bekezdésében előíítaknak
t zárszámadás készítés Ío|yamatában szabá-

rró|, hogy a Ío|yamatba épített eI|enóízé5ek

In elIenőrizzék, hogy:

:\ az Intézmények iavaso|t előirányzatai, va|amint a kö|t-

tett intézményi mutatószám Íelmérés adatai mega|a.

ezet|sé9eket me9tervezték.e;

b) az intézmények é5 a polgármesteri hivatati szervezeti egységek á|tal benyúitott

kö|t5égVetési ig ények indokoltak.e é5 teljesíthetók-e;

c) a saiát bevéte|ek e|ő|iányzaÍai és a kö|tségvetés mega|aPozását 5zo|9á|ó he|yi

rendeIetek összhangia biztosított.ej

d) az intézményi számszaki beszámo|ók belsó' valamint annak a Képvise|ő-testü|et

á|tat meohaúrozott adatszoIqá|tatássaI va|ó összhangia bizto5ított.e;

e) a intézmények á|tal az á||ami támogatások és hozzájáru|ások e|számo|ásához

k zó|t mutatószámok adatai me9bízhatóak-ej

cekezdéseiben és a 15ó. 5 (2) bekezdésében
kontro||jainak működte-
arró|, hogy az arra kiie-

maradvány-megá|lapítás

5zabályszerűen történt-e;

a| szMsz-ének kiegészítését az Ámr]. 20' s
ímesteri hivatal törzskönyvi azonosító számá.

iva|, az a|apítás idópont|áva|, a (2) bekezdés

ez rendelt más költségvetési szervek felsorolá.

nak megÍele|óen a Po|gármesteri hivata| szeÍ-

]ek (ezen be|Ü| a gazdasági szervezet ) meg-
í. fe|adataival é5 a szervezeti egységek közötti

kapcsoIattaÍtás rendjéve|;

10. gondoskodjon a hibák é5 a szabáIyta|anságok mege|őzésére 5zo|9áló be|ső kontro|.

|ok kia|akítása érdekében

a) a Po|gármesteri hivata| gazdasá ének kiegészÍtéséról az-, 

^^;,io.5 

(7) bekezdésb-en fog| pénzÜgyi-gazdasági fe-

luáaiot eriati*c,t r"relós a|ka|m-azr rendiéVe|. a be|só (szer.

ven belÜ|i) és kÜlsó kapcsolattartás módiáVal;

b) a gazdálkodási iogkörök szabá|yza

tái vonatkozásában a kiadások io(
a|apián történó e|lenórzésének mó

szabályzatában az összhangot a szi

rész és a V|. szakmai teljesítésigaj

továbbá írja e|ó a te|iesítésigazolá

iil u"t"'jc.onel tigye|embl véte|eve|, va|amint írja e|ő az egyedi|eg l00 ezeí
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Ft-ot el nem éró kifizetések esetében a köte|ezettségvál|a|á5 Íenditét az 

^mí'72.o (l1) bekezdésében fog|a|tak a|apján, Va|amint a kötelezettsé9vá||a|ás nyi|ván.
tartásában az Ámr', 75. 5 (l) bekezdésében Íog|a|takra tekintettel gondoskodjon
a kótelezettségvá||a|ó nevének rögzítéséről;

11. 9ondoskodion a Po|gármesteri hivataI pénzÜgyi-számviteIi tevékenységének szabá-
|yozottsá9a érdekében a 5zámvite|i po|itika és a kapcso|ódó szabá|yzatok, Va|amint a

számIarend _ he|yi saiátosságok figyeIembevéte|éVe| történő - e|készítésérő|, kiegé-
szítésé|ő|;

a) készítse el az önkd|tség-Vámítási szabá|yzatot a Vhr. 8.5 (4) bekezdés c) pontiá.
ban és a (l6) bekezdésében és az Amr.2 8l . 5 (6)-(8) bekezdéseiben Íog|alt e|ó-

írásoknak megfeIe|óen;

b) egészítse ki a |e|tározási szabá|yzatot a Vhr. 37. 5 (5) bekezdésében Íog|a|taknak
megÍe|e|óen a |eltár és a könywiteIi adatok egyeztetésének, az Üzeme|tetésre át-
adott eszkőzók |e|tározásának módjáva|;

c) egészítse ki az értéke|ési szabá|yzatot a Vhr. 8. 5 (18) bekezdésében Va|amint a

31/A. s.ában fogla|t e|óírásoknak megfe|e|óen az adó. és i||etékkövete|ések érté-
kelése során alkaImazott egyszerűsített éÍtéke|ési eljárásná| a köVeteIések besoro-
|á5ának e|Veive|, dokumentá|ásának szabá|yaiva|, Va|amint ie|ö|je ki az értéke|ések
e||enórzéséért f eIe|ósökeq

d) egészítse ki a pénzkeze|ési szabályzatot a számv. tV. 14' 5 (8) bekezdésének
megfete|óen a házipénztáron kívüIi pénzkeze|és módiáva| és e|számolási szabá.
lyaival;

e) szabá|yozza a Vhr. 37. 5 (5) bekezdésében foglaltaknak megfe|elóen a se|e|tezési

szabá|yzatban az Üzemeltetésre átadott eszközök esetében, a döntéshozata|ra
jogosuItak köréq

D aktua|izá|ia és egészítse ki a számlarendet a számv. tv. l ó1. $ (2) bekezdés a)-d)
pontiaiban elóírtaknak megfe|e|ően a növekedés és a csökkenés iogcímeive|, a
főkönyvi szám|a és az analitikus nyi|Vántartás kapcso|atáVa|, határozza meg a Vhí.
49. 5 (3) bekezdésében Íog|a|takat figyelembe Véve az anaIitikus nyi|vántaÍtások
Íoímáiát, tartalmát, Vezetésének módját, VaIamint a Íókönyv é5 az anaIitikus nyi|-

vántaítá5ok egyeztetését' dokumentá|á5ának módiát;

12. intézkedjen a Po|gármesteri hivataI FEUVE rendszerének kiegészítéséró|. hogy

a) az e||enőzési nyomvona| tarta|mazza az egyes tevékenységekre vonatkozó konk.
íét szabá|yzatok megje|ö|ésé! az adott tevékenység é5 a Végrehaitásáért fe|e|ős

szervezeti egységeket, azok egyéÍte|mű me9fe|e|tetését,
e|végzését igazo|ó dokumentum rendszerben va|ó fe||el
']56. s (2) bekezdésében, va|amint a PM ,,Utmutotó az el
olakÍtósóhoz,, módszertani útmutatóiában fog|a|tak figye|embe véte|éve|;

b) a kockázatkeze|ési szabá|yzat ta|ta|mazza a kockázat azonosítását, az e|fogadható
kockázati szintet, a kockázatokra adható vá|aszok megva|ósíthatóságának mér|e.
ge|ését, a kockázat nyi|Vántartási rendjét, Va|amint a Vá|aszintézkedések fo|ya.
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matba töÍténó beépítését, a.kockázati környezet rendszeres 
'Íe|ü|vizsgá|atát 

az

Áml,'.|5z. $.ában és a PM,Útmutotóo kockózotkezelés kiolakítósóhoz'' módszer-

tani útmutatóiában fogla|tak figyelembe Véte|éVel;

13. qondoskodion az operatív gazdá|kodás során - az európai uniós támogatássaI meg-.-. 
iJáiuro rurlautok tlkinteté-ben is - a működésbe|i hibák mege|őzése, fe|tárása, illet-

Ve kiiavítá5a éídekében, hogy

a) az Amr,.76. 5-ában e|őírtaknak megfe|e]óen a kiadások jo9' osu|tságának, ö55zeq-, 
szerűségének, a szerződés, megá|lapodás, megrendelés te|i€sítésének okmányok

aIapián1öíténó eIlenőlzésérő|, szakmai teIje5ítés i9azo|ásáró|;

b) a ieqyzó á|tal írásban megbízott érvényesít1 az Ámr,' 77' 5 (l) bekezdésében, 
íoqláí elóíÍásoknak megÍelelően etIenőrzési kötelezettségeinek tegyen eleget - a

'.it."i*.rat kiielö|é1sét a Vhr. 9. sz' me||ékletében rész|etezettek aIaPián vé-

gezze eu

.) ::':9'fJ,i*ilj?Í:jsi1i,.."il1;
vonatkozó szabá|yok betaÍtását az

tiában e|őírtak aIaplán, Va|amint gondoskodjon

az Ílmt,' 74' 5 (1) bekezdésében iogIaltak teIiesítéséról, hogy a köte|ezettségvá|-

|a|ás d.okumeniumát e||enje9yezzék, továbbá az Ámr,. 74. 5 (3) bekezdés

ajpont]ában foglaltaknak .igtet"to"n ellenórizzék'á kiadások te|iesítéséhez a

kaitségvetesi etoirányzat é5 a pénzügyi íedezet rendelkezésre áIlását;

14' a belsó ellenórzés szabá|yozása és szabályszerÚ működése érdekében

a) gondoskodion a be|só ellenőr iogá||ásának meghatározásáró| a Po|9ármesteri hi.
' 

íatal SzMsz-ében a Ber.4. s (2) bekezdésének megfe|elóen;

b) qondoskodion arról, hogy a be|só e||enórzési vezető a be|

ípt eoészítse ki a kÜ|só szakértők bevonására, vaIamint az

minó;é9ét biztosító e|iárásokra Vonatkozó e|őírásokkal a

m) és D pontiának megfele|ően'

c) qondoskodion anól. hogy a belső l|enőrzési vezető Íe|adata a Ber. 5. 5 (3) be.. 
[ezdésének meqfe|e|ően kit€rjedje a be|só e||enórzési kézikönyv rendszeíes, de

Iega|ább éVent'történó feIÜlvizs9á|atára;

d) qondoskodion arról' hogy a be|só ellenőrzés f kockázat., 
Ére.áe r.íe,i"aien az eírópai uniós forrásból végrehaj.

ü,J.u e' - onr,ó,.ányzat iöbbségi irányítást t múködó

gazda5á9i táísaságok működésére az otv' 92. 5 ('l l) bekezdése szerin!

e) tegyen e|eget az Ámr,. 217' s c) po1tjában fog|a|t,,Ám1. 21' számú me||ék|eté., 
ueí rtigzitétt, a be|só kontro||ok múkődésének éÍtéke|éséíe vonatkozó nyi|atko.

zattéteIi köteIezett5é9ének;
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qondoskodion az onkormányzat 9azdá|kodásának 2005' éVi átfogó e||enórzése so.

ián az Asz.álta| részére tett és nem te|jesÚ|t szabá|yszerÚsé9i iavas|atok végrehaitásá.

tó|;

a munka színvona|ának iavítása érdekében

táiékoztassa - évente véqzett számítások alapián - a KépVise|ó.testületet az onkoí-
mánvzat e|adósodásának- növekedésére figye|emmel arról, hogy a hosszú |ejáratú,

adós;áoot ke|etkeztet6 köte|ezettségvá||a|ásokbó| adódó tóke és kamatfizetési köte-

lezettséget mi|yen feltéte|ek biztosítása me||ett tudják te|iesíteni;

az európai uni te|ének é5 fe|has során

oondosiodion z önkormányzati ás fel.

áaataiért telető ányzati szintŰ pá éséért

ÍeIe|ó5 kiie|ö|éséró|;

oondoskodion az európai uniós forrásokka| tám09atott Íei|esztési Íeladatok pályáza.

íainak Iebonyo|ítására i(ötött szerződésekben az Önkormányzat részéíő| kapcso|atot

tartó szemé|y kije|ölésérő|;

szereoe|tesse a pénzüqyi-számvite|i terÜ|eten do|gozók munkaköri leí.ásaiban az esz.

kózök és foríásók év;égi értéke|éséhez kapcso|ódóan az értéke|ési és e||enórzési Íe-

ladatokat, va|amint hat?rozza meg az érintett do|gozók szám|arendbő| következó

feladatai9

oondoskodion az inÍoímatikai terÜIet szabályozásánál a pénzÜgyi-számvite|i szoftve-

iekhez az ógyedi fe|használó nevek hozzárende|ésérő|, a hozzá|érési jogosultságok

meqátIapftáűró| és e||enórzéséíe Vonatkozó rende|kezés beépítéséró| és a pénzÜgyi-

szái-rvité|i szoftver mentési eliárásainak idejének me9határozásáró|;

biztosítsa a Po|gármesteri hivataIná| a pénzÚgyi-számvite|i fe|adatok informatikai e||á.

tásáná| a katas;trófa elhárítási terv működésének teszte|ésé! a Pénzügyi-számvite|i
szoftver hasznáIatának jeIszóvéde|mét, az aIkaImazott szoftver e|emeiíe vonatkozó

Változáskeze|ési eljáráso.k |efo|ytatását é5 dokumentálását. e||enórzési Iista készítését

az ad athozzáÍ éÍ ések| ő|, adatmódosításokró|, adattör|ésekrő|.

71 .
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1.

1.1.

II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSoK

Az önxonrvrÁrwzAT KÖLTsÉGvETÉs| És PÉNZÜGY| HELYZETE

A tervezett költségvetési bevételek és kiadások alopión o
költségvetési egyensúly, o költségvetési hióny oko, finan-
szírozásrinok tervezett módio és o költségvetési hióny
mególlopítósának szobályszerűsége

Az Önkormónyzotn ó| a 20016.2009 . években q tetvez€ft költségveté$i be-
vét€l€k és kiodósok főössz€ge az e|őző évhez képest vó|tozó t€ndenciót
rnutotott. A költségvetési bevételek főösszege a zoo7 ' évre 4,5%-kol emelke-
dett, o 2oo8. évben g,soÁ.kol csökkent, o 2oo9. évben o költségvetési b€vételek
főösszege 38,1oÁ-ko| növekedett. A tervezett költségvetési kiodósok főösszege o
2oo7. évÍe 4,3o/o-k(l| emelkedett, a 2oo8. é'rre z,ooÁ-kol csökkent, o 2009. évben
5,8%-kol emelkedett.

Az Tnkormónyzotnól tervezett költségv€tési bevételek főösszege o 2006' évben
1011 millió Ft, o 2007. évben 1057 miuió FL o 2008. évben 957 millió Ft' o 2009.
évben 1321 millió Ft volt. A 2006.2009' közötti idószokbon o tervezett köItségve.
tési kiodósok főösszege oz egyes évekhez rendelten 1455 millió Ft, 1517 mil]ió It'
1487 millió Ft és 1573 millió ft volt'

A 2006.2ú9. években oz eredeti előiIányzotok olapjón nem vo]t biztosított o
költségvetési egyensúly, mivel o tervezett költségvetési bevételek nem nyújtot-
tok fedezetet o tewezett költségvetési kiodósokra. A kött$égvetési hiányt
minden évben o teruezett működéri célú költségvetési bevételek hlónyo

AZ öNKoR}|ÁmzÁT TnvEErr KÖLTSÉcVErBsI BEvÉTtr-ÉNEq
I&{D,iSÁNAK 6 mrE\SÚL\,r tm,rzElÉ]\ u( AlÁKu"ísA

KtltÉ8ldéJ b.vé|.I

KÖ11égyelési kia&s

é KiJllségve|ésibÉvéielá-Á KÖ||98}€léí |.iada,

o 5o0 'l 000 1500 2Í

r Tervezell miikÖ&si ct|ú kóllsé!y.tési bÉvétel€k/(úd'sI
rTeÍveze|l|elhalmoásicélúkÖlts.gy9lésibÉvélelet^iadások Ada|okíiÍó Ft'ban
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és o fellrqlmozósl có|ú bevételek€t tnegho|odó összegben t€rvezett
fe|ho|nozósi céIú kiodósok együttesen okozták.

A működési célú költségvetési kiodósoknól o hiónyzó forrós o 2006' évben
43 mlllió Ft, o 2007. évben 41 millió Ft, o 2008. évben 192 mil]ió Ft, o 2oo9. év-
ben 183 millió Ft volt' A felholmozósi célú költségvetési kiodósok - oz évek sor-
rendjében - 401 .4r9. 338 ' 69 mil]ió Ft.tol holodtók meg o felholmozósi céIú
k.jltségvetési b€vétel€k€t'

Az onkolmónyzot a 2006.2009. években o költségv€tési egyensúly biztosí-
tósóhoz likvid hitel felvételét, tovdbbó o zoo6-2u)7. években hosszú |eióro.
trú fei|€$ztési cétú hit€lf€lvéte|t, o 20oó. és o 2@8-2ctr9. években értékPo.
pír.értékesitést, o 2008. évben kötvénykibocsótóst t€rvez€tt, továbbó ki-
odóst csökkentő és bevételt növeló intézkedések kidolgoztotásáról döntöft d lik-
vid hitel igény csökkentése érdekében:

. o 2006' évi költségvetési rendeletben 395,4 millió Ft összegű hosszú lejórohi,
fejlesztési céIú hitel felvételét 162,5 millió Ft összegű |ikvjd hitel igénybe vé-
telét tovóbbó 15,8 mi|lió Ft ősszegben hosszú lejórotu Mogyor Allomköt-
vény értékesítését tervezték;

. o 2oo7. évi költségvetési lendeletben 386,8 millió Ft összegű hosszú lejórotu,
feilesztési cé]ú hitel felvét€lével, és 258,8 millió Ft összegű likvid hitel igénybe
vételével számoltok;

. o 2008. évl költségvetési lendeletet 318,4 millió Ft összegű kötvénykibocstí-
tósból szármozó bevétellel, és 195,5 millió Ft összegű likvid hitel felvételéVel,
volomint l5,9 millió Ft összegben hosszú leiórotú Mqgyor Állomkötvény ér-
tékesítésével hogytók jóvó;

C o 2ú9 ' évi költségvetési rendeletben 306,8 millió Ft összegű likvid hitel
igénybe vételét, tovóbbó 15,9 miltió Ft összegb€n hosszú lejároni Magyor Ál-
lomkötvény éÍtékesítését tervezték' A 2oo9' évi költségvetési rcndelet 1. és 3.
szómú mellékletében8 o finonszírozósi bevételek között' o kötvénv bevétel ol.
cím olott, 311969 ezeÍ Ft bevételt terveztek, de o költségvetési rendelet-
tervezet elóteriesztése szerint ez o z@7. és o 2008. évi kötvénykibocsótósok-
ból szármozó bevétel 2008. december 31.io felhosznólósro nem került össze-
ge volt.

A költségvetési egyensúly biztosítós óhoz o 2@7 -2@9 . évi köItségvetési rendele.
tekben o komotb€vételek növelése érdekében o polgóImestert felhotolmoztók
oz átmenetileg szobod pénzeszközök betétként vqló lekötésére. Az intézmények
óltol ellátondó felodotokot o 2007. évben felülvizsgólták, o közétkeztetési, o to-
koítósi és kolbontortósi felodotokot o kiodósok csökkentése érdekében oz on-
kormónyzoti tulajdonú Vórosüzemeltetési Kft-be szervezték ki o 2008. évben. A
2009' évi kdltségvetési rendelettel egyidejűleg intézkedési tew készítését rende|.
ték eI" o kiodósok csökkentése és o bevételek növelése érdekében' o feilesztési

3 Az l' szómú melléklet oz onkolmónyzot 2oo9. évi pénzúgyi méIlege, o 3' szómú mel.
|ék]et o Polgórmesteri hivotol 2oo9. évi pénzügyi mérlege.
q A Képviselő.testület oz s8l2Ú)9' (Ill.25.\ szómú hotározotto| fogodto el oz intézkedési
tervet,
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felodotok megvolósítósóro sorrendet állítottok fel. A pénzügyi egyensúly iovító.
sóro o újdbb intézkedési tervet hogytok jóvó o Pénzügyi bizottsóg elnökének

iovoslo tóro.

A KéDvis€Ió.testület 164|2009. (vI.I| 26.) szómil hotórozottol elfogodoü intézke.
dési úrve taItolmozto o közolko|mozottok és köztisztviselók részére odhotó juttd-

tósok megvonásót, létszámcsökkentések (o Polgórmesteri hivotolbon ot fóvel, o
VóIosúzeáe]tetési Kft-ben egy főv€l, o Nefe]eics ivodóbon o fózókonyho tóloló
konyhóvó olokítósávol hórom fővel, o VáÍosi Kön}.!'tfu intézményi formóbon
voló múködtetésének megszüntetésével egy fővel) elrendelését. Jovosoliók o
Holószy Károly Áltolónos lskolo részb€n önóllóon gozdólkodó intézménnyé olo.
kítósót, o szemétbónyo órzési díiónok felére csökkentéséL póIyózothoz nem kötó.
dó beÍuhózósok elholosztósót.

A jegyző a költségvetés tervezése solán o költségvetés végrehoitáso éIdekében
oonáóskodott o likviditósi feltételek kiolokítósóról a folyószómlo- és munkobéI
Éitelkeret költségvetési rendeletben töIténó tervezésével, illetve o pénzóllomány
olokulósóról negyedévente likviditósi terv készítésével.

Az önkormónyzotnő| a 2ffi6-2oo9. évi kdltségvetési rendeletekben o költ-

séqvetési kjaddsok és bevételek fóösszegének mególlopításokor nregsértették
oi Át't' s/e. $ (7) bekezdésében fogloltqkot, rnivel finonszírozósi célú
péÁztigyi Eűv€|eteket vettek figy€lemb€, ozokot költségvetési bevétel-

ként, illetve költségvetési kiodáskénl szómoltdk el:

. a 2@6' évi költségvetési rendeletben o költségvetési kiodósok közótt 129,7

millió Ft összegú flnonszÍrozósi kiodóst (likvidhitel- és hosszú lejórotu hitel.
tdllesztést), o kbltségvetési bevételek között 15,8 millió Ft finonszÍrozási bevé-

te|t (állomkötvény éÍtékesítést) terveztek;

. o 2@7. évi költségvetési rendeletben o költségvetési kiadások között 185,6

millió Ft összegű frnonszíIozási kiodóst 0ikvidhítel- és hosszú lejórotu hitel-
törlesztést), o költségvetési bevételek között 403,3 millió Ft ffnonszÍrozósi be-

vételt (likvidhitel- és hosszú leiórotú hitelfelvételt) vettek figyelembe;

. o 2oo8. évi költségvetési rendeletben o költségvetési bevételek között 334,3
millió Ft finonszírozósi bevételt (áuomkötvény értékesítést, kötvénykibocsá-
tósból szómozó b€vételt) t€rveztek;

o o 2UJ9. évi költségvetési lendeletben o költségvetési kiodósok között 71,2

millió Ft összegű finonszírozósi kiodást (likvidhitel törlesztést), o költségvetési
bevételek között 15,9 millió Ft finonszírozósi bevételt (óllomkötvény éltékesí.
tést) vettek figyelembe.
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t.2. A tetiesített költségvetési bevételek és kiodások olapián o
pénzügyi egyensúly, o pénziitgyi hióny oko, finonszírozó-
sónok módia és hatáso o pénzügyi h€lyzet olokulásáro oz
elodósodós, votomint o fizetőképesség szempontiríból

Az Önkormónyzotnál o 2006-2008. években o teliesített költségvetési bevételek
és költségvetési kiodósok főösszege oz eIőző évhez képest vóltozó tendenciát
mutotott. A teljesített költségvetési bevételek főösszege o 2oo7. éwe 8,80/o.kol

csdkkent, o 2oo8. évre 8,1olo-kol emelkedett, o költségvetési kioddsok főösszege
o 2oo7 ' évre 6,2Vo.kal emelkedett, moid q 2008. évre 9,2olo.kol csökkent.

A tel|esített koltségvetési bevételek összege o 2006. évben 1124 millió Ft, o 2007.
évben 1025 millió Ft, o 2008. évben 1108 millió Ft volt. A teliesített költségv€tési
kiodósok összege o 20oó. évben 1405 millió Ft, o 2007. évben 1492 millió FL o
2oo8' évben 1354 millió Ft volt.

Az Önkormónyzotnól o pénzügyi egyensú|y o 2006-2008. években nem
ótlt fenn, mivel o teljesített költségvetési bevétel€k és kiodósok egyenlege
pénzügyi hiónyt mutotott. A pénzügyi hiányt o működési és felholmozási célú
köItségvetési bevételeket megholodóon teljesített működési és felholmozósi célú
költségvetési kiodósok egyúttesen okoztók. A költségvetés végrehojtáso solón o
tényleges egyensúlyi helyzet o 2006' és o 2oo8' években o teryezetthez képest
kedvezóbben olokult, mivel o teNezett költségvetési hiónynól kisebb összegú
pénzügyi hióny olokult ki, o 2007. évben oz egyensúlyi helyzet o teÍvezetthez
képest kedvezőtl€nebbül olokult, mert o Pénzügyi hiány összege o költségvetési
hión},nól mogosobb összegben teljesült'

A múködési célú költségvetési kiodósoknól o hiónyzó forrós o 2006. évben 3 mil-
lió Ft, o 2oo7' évben 50 millió rt, o 2008. évben 83 millió Ft volt. A felholmozósi
célú köItségvetési kiodósok - oz évek sorrendjében. z78 - 417 . 1ó3 millió Ft.to|

holodtók meg o felholmozósi célú kóltségvetési bevételeket'

Az ÖNKoR]VI,íNYZÁT TuJBÍTIÍI KÓLTsfuvEnbr BI]!'I]Ttr-INII!
KtADÁs,iNAK6 EGYE{st]Lu lü-}zErE\u(ÁtÁKn"fu A

0 500

. Te|jesnetl mÚkó.lési céIú ktlts.gvetÉsi bev&.lck/kiad2sk

. Teljesíett fe|halnozÁsi o'lÚ kÖ|t$gvelési b.vét.lek^iadáek
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Az OnkormónyzotnóI o 2U)6.2@9 ' években tervezett és o 2006.2008' években
teljesített működési és felholmozási célú költségvetési kiodósoklo o köv€tkező
orónybon biztosítottok fedezetet o költségvetési bevételek:

Adotok: Yo-bon

Megnev€zés
2006. 2007,

év
2009.

év
2004.

év

Tew Tény Tény TervTe Tény TeIv

Múködési céIú kóltség.
vetési kiodósok fed€z€tt-
sége működési célú költ.
ségvetési bevételekból

Fetholmozási célú kdlt.
ségv€tési kiodósok fede-
zettsége felhd|mozósi
célú költségvetési bevé-
telekból

95,8 99,7 96,1 92,a A3,2a2,6

8,O 29,9 9,7 8,7 12,1 19,5 85,8

Kóltségvetési kiodó.
sok fedezettségc költ. Áo .
sógvetés| bevét€|ek-
MI
A költségv€tést kiodósok költségvetési bevételekkel voló f€dez€ttsége o
terv és o tény odotok otop|ón, oz e|őző évhez képest vóltozó tendenciát
mutqtott. A tervezett költségvetési kiodósok fedezettsége o 2006' évÍő| q 2oo7 '
évre o,z szdza|ék ponttot emelkedett, o 2008. évre 5,3 szózolék ponttol csök-

kent, o 2oo9' évrc 19,6 szózolék ponttol nőtt. A teliesített költségvetési kiodások
fedezettsége o tény odotok olopión o 2007' évre 11,3 szózolék ponttol csökkent,
o 2oo8. évben 13,1 szózolék ponttol eme]kedett.

A teliesített költségvetési kiodósok fóösszegének fedezettsége d tervez€tthez ké.

Dest o 2006. és o 2oo8. években emelkedett, o 2007' évben csökkent. A költség.
;etési kiodósok főösszege fedezettségének kedvezóbb olokulósát o 2006. és o
2oo8' években o teljesített működési célú kiodósok, és felholmozósi célú kiodó.
sok fedezettségének o növekedése együttesen eledményezte, o 2007. évben o
mutotó csökkenését o működési célú kioddsok fedezettségének és o felholmozd-
si célú kiodósok fedezettségének o csökkenése együttesen idézte elő.

A költségvetési bevételek oz eredeti előirónyzothoz kéPest q 2ü6. évben 11,2o/o.

kol mogosobb, o 2oo7. évben 3,1yo.kol olocsonyobb, o 2008. évben ls,8olo.kol
mogosobb mértékben teljesültek. A költségvetési kiodások teliesítése o 2006.
évbin 3'Solo-kol, o 2oo7' évben 1,20á.kol és o 2008. évben 8,9oó-kol morodt el
oz eredeü előirónyzottól'

A köItségvetési bevételek tóbblete o 20oó. évben o tómogotósértékú működési és

f€Iholmozósi cétú bevételekből és oz óllomi céltómogotós igényb€vételéból, o
2oo8. évben oz intézményi működési bevételekbőllo, o komot bevételekból és oz

to A múködési bevételek többlete oz óvodoi és iskoloi térÍtési díj bevételekből keletkezett,

melt oz ercdeti elóirónyzotok tervezésénél csok oz I' félévre esedékes bevétellel szómol-
tok o közétkeztetési felodotok ótszervezése miott, o II. félévi bevételt módosítoft elói.
rónyzotként tervezték.

80,o 69,7 6E,7 64,4 81,E 84,O
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önkormónyzoti köItségvetési tómogotósbóI szórmozott. A 2007. évben o költség-
vetési bevéte|eken betüI o helyi odó bevételeknél, o helyi odókhoz kopcsolódó
pótlékok és bírsógok, egyéb sdjótos múködési bevételek előirónyzotónól és d tór-
gyi eszközök értékesÍtéséból tervezett bevéte]eknéI volt olocsonyobb o reljesítés, o
komot bevételeknél többlet reolizólódott. A koltségvetési kiodósokon belűl o
2ooó. és o 2oo8. évb€n o felholmozósi célú kiodósoknól 10,1%.kol, illetve 47'3%.
kol olocsonyobb volt o teljesítés o t€rvezett képest.

Az Önkormónyzotnól o he|yi qdób€vét€lek q 2006. évben o,4%-kal'' o 2@7 '
évben 16,ooÁ-kol olocsonyobb mértékben teliesültek, o 2008. évben o,4c}ó.kol

holodtók meg oz eredeti előirónyzot összegét. A 2oo6-2ooa' években oz ePit-
ményodóból szólmozó bevétel 4,6Vo' 1|,5o/o és 8,8oó-kol mogosobb összegben
teliesült' Az iporűzési odóból szórmozó bevétel o tervezetthez képest 20o6-bon
o'9%-ko|' 2oo7.ben 19,1%.kol, 20o8-bon o,4%-kol o|ocsonyobb mértékben tel-

iesúlt. Az eledeti előirónyzotok tervezése 2@6.2009 ' években lrr€go|opozott
volt, oz éves etőíróst, és oz odófizetés vóIhotó teljesítési orónyát vették ngye.
lembe. A2 építmény adóbevétel többlete oz év közbeni odó előírdsoklo érkezett
befizetésekből, és o behoitósi tevékenység eredményességéből keletkezett, oz
iporűzési odó bevétel 2oo7. évi €lmalodósót oz odóelőírósok év közbeni törlése
oKo2ro.

A2 onkolmónyzotnó| oz előző évről áthúzódó kiodásokot o 2006-2008. évi
költségvetések tervezésekor o tórgyévi bevétel€k terhére tervezték meg, o vóIhq.
tó pénzmolodvdny összegévelll q bevételi előirónyzotok között nem szómoltak.
A 2@62@7 ' évben o pénzmorodvóny költségvetési bevéte|i főösszeghez viszo.
nyÍtott összegére tekintettel q tervezés megfeleló volt. A 2oo8.2oo9. év€kb€n
o pénzrnorodvóny tervezése nern vo|t mego|opozott oz Aht. 7. $ (2) be.
kezdésében fogloltok €llenére, rhivel o költségvetés előkészítése sorón o pénz-
molodvóny igénybevét€lét kdltségvetési bevételként nem tervezték. A 2007. és

2oo8. évi pénzmorodvtíny összegének o meghotóIozósokor q vhr. 39. s (2) be-
kezdésében előírtok ellenére o zóró pénzkészletben o kótvénykibocsótósból
szórmoZó bevétel lekötött betétben elhelyezett óllomónyót nem vefték ngye-
lembe.

A felúiítósi ktodó$ok teliesítése oz eredeü előirónyzothoz kéPest o 2006.
2oo7' években 56,90,ó.os, illetve 19,57o-os mértékű volt, o 2008' évben 33,8-
szeresére teliesüIt. A beluhózásl kíodósok esetében o teljesítés orónyo
gz,so/o-ot, 94,4o/o-ot és 2o,4ok-ot ért e|. A 2007. évben o tervezett épület felújító'
sok elmolodtok, o 2oo8. évben o körzeti megbízotti irodo és oz okmónyilodo
épületének felúiításóIo 68,5 millió Ft-ot fizettek ki, de oz ercdeti előilónyzotót o

beluházósi kiodósok között tervezték meg, o módosítóslo évközben került sort.
A 2oo8. évben o beruhózósok között 200,0 millió Ft-tol tervezték oz Egészség-
hdz megépítését, de csok oz előkészítési munkák volósultok meg, o kivitelezés
és o pénzúgyi teliesítés óthúzódott q 2009' évIe'

Az tnkormónyzotltól q következó, egyéb bevételt növel6 és kiodósokot csök-
kentó intézkedé5eket hoitottdk vé9re:

ll A módositott Pénzmorodvóny összege o kóltségvetési beszómoló szerint o 2005' €v-

ben 18 551 ezer It, a 2006' évben 1764 ezef Ft, o 2007' évben 30 937 ezeÍ !l o 2008.
évben 89l ezeÍ Ft volt'
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A2006-2008.évekbenfelvetthosszúleiólotúhitelekkelkopcsolotosiellem7őket
mutotjo be o kóvetkező tdb]'őzaÍ|

. oz ótmenetileg szobod pénzeszközöket Iövid lejórotú betétként kötötték |€'

^iú.úái 
á zoo1 as o 2oó8. évben 2o-2o millió Ft többletbevétel keletkezett;

. :]:;lÍl#'1:í"*1.#"1,:ffi
tet€si Kft-ben egy fővel csök-

szemétbónyo őrzésérc fordított kiodást
nem szómszerűsítették.

Az intézmények tokolítósi, korbontortósi és közétkeztetési felodotoit o 2008.

?.iu"T 
"t"jiát 

. náiáitizemettetési Kft-nek, ozonbon ennek kiodós csökkent6

hotósót mé9 nem értékelték.

Az tnkormónyzot o költségvetés végrehojtóso
meqholodó összegben tetjesített kdltségvetés
200'6.2009' években o bevételek és o kiodósok
miott folvószámlahitelt, o 2006-2

hózósok ÁnonszÍrozósóIo hosszú le'
2oo7 -zcfra' években kótvényt bocsá|
leióroti Mo9yor Á|lomkötvén't é!tékesÍtett'

Hitel Futom-
sz€rződéskötés idele és célio "trí"9: idő

lt'o év, hó

Tiii€túi
idó

év, hó

Kornot
(Íix,
v09y

1c|tozó,

2005. július:

lvóvÍz minóség és szenÍIy-
vízelvezetési beruhózós

Közutok építése

20oó' iúnius:
Közutok építése (svóici fÍonk
olopú kölcsön)

2007' óprilisI

20 é9 3 év változó

3 év vóItozó

Közutok építése (svóici fronk 5ó'3

20 év

4 év 11hó 4 év 11 hó vóliozó

4 év 4 év vóItozó

198,s

342,7

56,2

o|opú kölcsön)

Az tnkormónyzot o 2x)6-zctr7. években összesen 653,7 millió Ft összegben

;*'ffi;;;ú1;iá'ot,i r";r"'"te,i célú hitelt - o 2006. évben 274,0 millió Ft, o

zooi . evuen glg ,i millió Ft összegben - oz olábbi célokn:

. szennwízelvezetési beÍuhózósro 2oo,o miuió Ft összeg.ű. 
-kölcsönszerződést- 

i;.iilt, 
" 

ü"i'r'izásra 2oO6-bon 28,i millió Ft hitelt, 2oo7-ben 170,4 miuió

Ft-ot vettek igénybe;

. oz útépítési beruhdzósokhoz 35o,o miuió Ft összegű kölcsönszevődé.st tötöt-- 
;i, ;i;il;;;.; 2oo6-bon 189,7 millió Frot, zoo7-ben 153,0 millió Ft.ot

vettek fel;
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. 02 útépítési beruhózósok finonszÍrozósóhoz o 2006' és o 2007' évben is kd-

töttek svójci fronk olapú devizo kölcsönszerződést, o kölcsönt mindkét évben,
teljes összegben igénybe vették'

Az Önkormónyzot o 2oo7. évben o Képviselő-testÍilet o 9u2oo7' N' 3o.) szómu
hotórozoto otopján 13oo millió Ft összegben, q 2oo8. évber. a 276l2(n7 '
(XI.28.) zómú hotórozoto olopián 200 millió Ft összegben bocsótott ki kdt-

vényt. A ócso l' és oz ócso II' megnevezésű kötvény€ket 2007. iúlius 12.

én, illetve 2oo8. ápTilis 25.én zdrtkörűen bocsátottók ki' A kdtvények futom-
ideje 20 év.

Az ócso I kötvény esetében o tőketörlesztés 4 év és 2,5 hónop turcImi idóvel
2011' októbel 1'jétől kezdődik, féléves esedékességgel, oz utolsó törlesztő rés etet

2027' október 1.jén kell m€gfizetni. A kötvény vóltozó komotozdsú, o komot mér.

téke kibocsótóskoÍ 6 hovi BUBoRl, + 1,25olo komotfelór, o komotfizetés fé]évente,

minden év óp lis 1, és október 1' nopjón, oz utolsó komotfizerés 2027 ' oktőber 1'

nopjón lesz esedékes' A kötvény visszorlzetését biztosító mellékkótelezettség o Hi.
telgoroncio Zrt' készÍizető kezességvóllolóso, melynek díio o,25yo, o díj nzetés

olo=Dio o névétték' ill€tve o visszo nem vóltott kötvény névértéke' o készfizetó ke.
zesíég mértéke oz ossz€s névérték 61,5010.0, de tegfetjebb 800,0 mil]ió Ft' A kés7ff-

zetó kezesség díjo minden év ionufu 25-ig esedékes. A kötvénykibocsátós céljo o
szerződés szerint o kedvezőtlenebb komotozósú hitelek kivóItáso.

Az ócso II' kótvény esetében a tóketöI]esztés 3 év és 11 hónop tilrelmi idővel
2012' ópdlis 1-jétől kezdődik, féléves esedékességgel, oz utolsó töIlesztő részletet
2028. mórcius 28.ón keII megfizetni. A kötvény v{íltozó komotozósú, o komot
mértéke 6 hovi BUBoR + 1,6570 komotfelór, o komotfizetés félévente, minden év
óprilis 1' és október 1' nopjón, oz utolsó komotfizetés 2028' mó(ius 28' nopidn
Iesz esedék€s. A kötvény visszoflzetését biztosító mellékkdtelezettség o Hitelgoron-
cía zrt' készfízetó kezességv{íItalóso, melynek díio 0'5o/o, o díj fizetés olopio o bu-
tosított névérték, illetve o visszo nem vó]tott kötvény névédéke, o készdzetó ke.

zesség mértéke oz összes névérték 8o,oyo.o, de legfeljebb 160,0 millió Ft. A készfi-

zetó kezesség díjót o kötvény tulojdonoso fizeti meg, omelyet o komotfelór tor.
tolmoz. A kötvénykibocsótás céljo o szeződés szefint oz iskolo és oz óvodo épÍile-
tén€k felúiítóso, oz Egészséghóz építésének finonszírozóso, o Iendórségi és ok-

mónyirodoi épület felújítóso, o vórcsközpont kiolokítóso volt.

A kötvényszeüődések iogot biztosítonok oz onkormónyzotnok orro, hogy o teljes

futomidő otott o kötvényből fennálló tőketortozós étékének devizonemét, o ko-
motsz{ímítás olopiór bóImikor és bórmennyiszer megvóltoztothotjo. Ezt kovetően
o komotszómítóshoz olkolmozondó komotlób o vdlosztott devizdhoz (euró, svoj.

ci fronk) kopcsolódó 6 hónopos rcfel€ncia komotlób (EURIBoR13, CHI LlBoRla) +

o komotfelóI lesz.

1, BUBoR: Budopesti Bonkközi Forint Hitelkomotlób, o budopesti bonkok óItol jegyzett'

kÍilönbözó futomidókre vonotkozó, rcfeÍencio iellegű bonkköZi pénzpioci kínóloti oldo-
b komotlóbok.
13 EURIBoR: Euro Interbonk offered Rote (oz euróro vonotkozó, o fronkfurti bonkközi
piocon jegyzett komotliib).
la LIBoR: Londonj Interbdnk offered Rote (o londoni bonkközi piocon jegyzett, referen-

cio iellegű komotláb)'
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A Kepviseló.testtilet o r36/2007. (Vlll. 29.) számú hotórozot 3. -pontiabon 
meg.

'i.r...'..n" " 
köNénykibocsótdsbdl szómozó bevétel felhosznóIásóIo vonotko-

zó döntések meghozotoláro iogosrrlt m
mester, hóIom önkormányzoti képviseló
tóÉoi voltok. A munkocsopoIt döntései

Íennólló hitel állomcinyo telies dsszeg'.ráln.I''á.i.s 
.r.piat xepeza devizonem megvdltoztotósdro, o tötvénykibo.

;ái; i"l .;* r,osz'iátt u""ét"toual o beluhózósok Íinonszírozósóro, és o mű-

ila?J i6ri.eó"r. +o.illió Ft.ig (visszopótlos o helyiodóbevéte-

iili;ilil' árténő biztosításaro teriedt ki. let oz otv. 9. s (3)

;;i.;;&ú"" előírtokot megsértve, olyon részére.odto ót o

káwénvtibocsótasuol szórmázó bevétei felhosznólósdro vonqtkozd döntési ho-

i}Jj*t'..."lu "". szerepel oz Otv' 9. s (3) bekezdésében o hotóskö el felru.

hdzhotók közdtt.

A komatszómítás olopjót oz tnkormónyzot':x3.:: 
ii i:["#':::f.i""l ?sl'

fronkú, 2009. október 6.ón
It sor, o vólosztott deiizo oz

euró volt, oz ótvóltós 1'45 svdjci fuon órfolyomon tdrtént' A kötvé'

nvek tdrlesztese o devizonem megvóltoztotosdvol o korrigdlt tóke egyenleg dssze.

gá;i.piJ;, . pe"'i'*zet oltol hi;otoloson közzé tett devizoórfolyomon történik.

Képviselő-testiilet o
téskor ismert penzpl
zó kqÚrot tnérték
ben a forintnok o vólosztott devizóhoj
ott oz tnkormányzot számóro kockózotot l€lent.

Az Önkormónyzot o 2oo7. évben o kdtvényből szórmazó bevételből visszofize.

i"tt-il;8;iúá Ft fejlesztési célú hitelt, izz,s .illió Ft folyószómlohitelt és

iii,Á]írrji| -"'r.oúé.hit"lt, kiegyenlített 25,3 millió Ft komot kiodást' Alo-

DítVónvi támoqotdsro 35,7 millió Ft-ot utoltok dt,

io'o 
"jittio 

Ft.ót, o folyomotbon lévó beruhózáso
toi fel, oz össz€s kifizetés 

'o'',' 
*''l'f"l],iijl"

ől 2o,2 millió Ft komotbevétel keletke-
o millió Ft volt. Az onkormónyzot q

2oo8' évben o folyomotbon lévő ben ázósokrq 131,2 millió Ft.ot, komotki-

;ffi;k. i;'ó 
^iírio 

rt-ot, olopítvdnyi tómogotósro.35,7 millió Ft.oL egyéb

il*oáis rcáaa."na 22,3 mí||1ó ft.ot hosznált fel. A betétszómldn 18,2 miuió

ii tornotbevétett írt ;óvó o pénzintézet, í9y o zóóegyerrleg 122,0 millió Ft volt.

e ioöÁ. e'i 2oo,o mílió rt-ós kötvénykibócsótósbóI sármozó bevétel,zoo8. óp-

,iri'-z-s;r t'át i'o"opro, ozt követően hovonto került lekötésÍe, o ióvdírt komot

Iyomon történt, o döntés meghozotolo.
nem jelöIte ki, o dóntést o polgórmes-
bizottsóg elnöke hozto meg. A d€vizo

4 239,5 svájci fÍonk lett.

t6A devizonem vóltós 153,6 lt/svójci flonk órfolyomon tórtént, o korrigólt tóke €gyen-

leg 1 3o2 083,3 svájci fronk lett.

38



n. RÉszLET Es MEGÁLLAPÍT$)K

összege 11,4 mitlió Ft volt. A lekötött betétek összege 2oo8. december 31-én
333,4 millió Ft volt, melyet o 2009. évben o beruhózósok finonszírozásóÍo mo.
Iodéktolonul felhosmáltok'

AZ tnkormónyzotnól o Vhr' 51. s (1) bekezdés o) pontjábon előírtok ellenére o
kötvényből szórmozó bevételek elkülönítésére nyitott betétszámlo forgolmáról
szóIó hit€Iintézeti éItesítés megérkezésekor o könyvekben nem lögzítették kése-
delem nélkül o pénzforgolmot érintó gozdosógi műveletek, események bizony-
lotoinok odotait, o Vhr. 35. s (3) bekezdésében előíÍtok ellenér€ o 2oo7. és o
2oo8. évi költségvetési év mérleg fordulónopjón o könywiteli mérlegekben o
zóró pélzkész|et mególlopítósokor nem vették figyelembe o betétszómlo zóró
egyenlegét, ozt nem mutottók ki o hitelintézet bonkkivonotávol egyező érték.
ben. A kötvénykibocsátásból szórmozó bevételként csok o kiodások finonsárc.
zásáro f€thosznólt összegekkel megegyező összeget számolták el, emiott o 2007.
és o 2008. évi költségvetési beszómolók, o könywiteli mérlegek és o pénzmo-
Iodvóny kimutotósok nem o volósógnok megfelelő odotokot tortolmoztók. Ez.
zel megsértették o szómv. tv' 15. s-o (3) bekezdésében előírt volódisóg elvét, és

nem tortottók be o vhl. 9. s (2) és (4) bekezdésében elóírt teljesség és összemérés
elvét sem. A kötvénykibocsótósokból szórmozó bevétel telies körű elszámoláso
o 2009. év szómviteli nyilvóntortósóbon megtörtént.

A 2006. évben 15,8 millió Ft, o 2oo7-2@8. években 15,9.15,9 millió Ft értékben
értékesítettek ó|lomkötvénrt'

Az onkormónyzot o fizetőkéPesség folyomotos biztosítósóro folyószómlohitel
keretszerződést kötött, 2006. ionuár l-jétól 2006. december 1-iéi9 107,5 millió
Ft,2006. decembel l.jétől 20oE. móius 31-ig 127,5 millió Fl 2oo8. július l-iétól
2oo9. óPdlis 8-i9 10o,o millió Ft, 2009. óPdlis 8.tól 12o,o millió ft összegű hi-
telkeret szerződést kötöttek'

A 2Ín6.2@9 ' években o folyószómlohitellel kopcsolotos iellemzóket mutotio be
o következő tóblózot:

M€gnev€zés
20j8. i:!l'ev negyedév

2006, 2007.
év

A folyószdmlohitel keretosszege
(millió Ft-bon)

Ev végén fennólló folyószdmlohitel
(miuió Ft-bon)

Folyószómlohitellel zórt nopok szó-
mo
A ténylegesen felvett folyószdmlohi-
tel ótlogos óllomónyo (millió Ft-
bon)

A felv€tt folyószómlohitel minimum
összege (millió Ft.bon)

A felvett folyószómlohitel moxi.
mum összege (millió Ft-bon)

127,5

106,0

91,8

726,O

127,5

0

209

104,4

0,1

'.26,6

100,0

71,2

257

38,9

o,4

94,9

120,0

272

43,6

119,9

A folyószómlohitellel zórt
70,4olo-os méItékű Volt, o

nopok ordnyo o 2006-2008. évekber
2009. I.III. negyedévében minden nop

Lú,oVo-57,3ok-
igénybe vették
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o folydszdmlohitelt. A folyószdmlohitel átlogos óIlomónyo váltoó tendenciát

.utátott, o növekedés mértéke o 2oO7 ' évre 13,7olo.os volt, q 2008. évben oz

"tá,a 
e.t'i' tl..'"g.'"t o 37,3%-ót tette ki, o 2oo9. I.lll' negyedévében o 2008. év-

hez képest o 2,6-szeresére emelkedett'

Az onkormónyzotnok q 2006. évben év végén 106,0 miuió Ft, o 2008' évben.li,i 
mt]llló Ft visszo nem fizetett folyószómloh;T:':'f'TÍ'iJ'".Ji*'#ffi.";

yót és ónnok komotoit 333,4 millió Ft
lt o 2006. évben 1o,5 millió Ft-os' o
ritel kelettel rendelkezett, omelyet 2007

szeptemberéig rendszeresen igénybe vettek.

A 2006-2008' években 02 odóssdgszolgóIottol kopcsolotos kioddsok összege

ia,:'-luio ri, aso,s miltio tt és 64,7 millió tt volt. A 2006' évben o feilesztési

.Jí'i r'ii"ttoa""'te.ie 54,5 millió Ft-ot fordítottok, a 2007. évben minden fejlesz.

t".iJi,i r'it"tt 
"i'.'o 

frzettek 774,3 millió Ft dsszegben' A fennólló hitel- és köt.

'o"v 
1""")á."t utdn flzetett komot összege o 2006.2008. években 23,8 mi|lió

Ft.56.ó millió tt és 64,7 millió Ft Volt.

Az tnkolmónyzot elodósodósánok orónyót mutotio oz elodósodósi mutotó és

oz esedékességi olónymutotó:

. oz elodósodósi mutotóu értéke o 2006.2008. évek között 2o,oolo-ot, 38,7%-ot'

irltu"lo,zv"-o. tett ki' Az tnkormányzot elodósodóso o 2006-2008. évek

lá,ott roto'oaott, mivel o kötvénykibocsdtdsokból, és o visszo nem fizetett

iit,.iait.i'i t'it"l 
'a.ó 

óllomónyóból szórmozó rövid é5 hosszú leidrotti köte|e-

zettséoek összeqe o hóromszorosqro nótt, mí9 oz összes forrósok óllomdnyo

zo,z"Á.x"t eme.lkedett. Az elodósodottsóg mértéke 2006-ról zú84o a z,3.

szelesére emelkedett;

. oz esedékességi orónymutotól8 é!té

letve 8,3yo volt. A röyid leióIotú
csökkenését egyrészt o feilesztési célÍ
nyezte, mrisréizt oz, zóltol

o Iöviá leiórotú fize 2006-

ról 2oo8.ro, mí9 q ezen

időszok a\ott 327 ,7o/o-kal növekedett.

Az Tnkomónyzot pénzügyi |telyzete oz elodósodós nóv€kedés€ rniott
kedvezőttenül olokult.

17 Az elodósodósi mutotó o hosszú és Idvid leiórotú fizetési kotelezettségek onkormony.

zoti összes forróson belüli oIónyót mutotio'
ts Az esedékességi orónymutotó o rövid lejóIotú fizetési kotelezettségek ordnyót feiezi ki

oz összes - r.ivijés hosszú leiórotú fizetési kötelezettségen belül'
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A2 inkormónyzot frzetőképességének, likviditósánok o 2006.2008. évektözötti
.t"t"iJiál -'1á.i. . teszÉnz likviditasi mutotó', és o likviditósi gyorslóto':

LXvlDÍIÁsl MUIAToK AlÁKt]LÁsA

I

6
5

3

z
1

0

2006 év 2oo7 . év 2008' éV

-.._ Kés 4énz |iküd ilás i m ulató -+- Liküd itás i gyoÍsÉta

A pénzeszközök év végi óllomónyo o 2oo7. éVben évben 2,8.

"'áÁ r"a"'"t"t nnipátt o rövid lejórqtu fizetési A mutotó

iooe' e,n", képeót iedvező ilónyú vóltozósát o tési kötele.

zeruéoek óllománycinok csökkenés€ és o 2007. és o 2008. évi kö

sokbó.Í Íel nem hosznóIt bevétel együttesen eredményezte. A
iovitotto o pénzeszközök mellett o követelések bevondso o !övid
iotelezensé.qek fedezetébe. A likviditósi mutotók éÍtékeinek emelkedése reven

L ö,,ko.t;ótry'ot Pénzügyl h€lyzete - o 2006.2008. évek között - flzető-
kép€sségi szempontból kedvező€n olokult.

Az önkorrnónyzot 2006-2008. közötti pénzügyi h€lyz€te-oz elodósodósó.

nok növekedése 
-miott, 

o nzetőképesség kedvező ilónyú vóltozóso ellenéIe, ösz-

$z€sségében kedvezőtlenül olokult.

tc A készpénz likviditosi mutotó kiÍejezi' hogy o pénzeszközök év végi óllomónyo mi-

tyen oro;ybon nyu|t fedezetet o Íövid leióÍotu fizetési Lötelezettségekre

F A likviditósi gyorsróto mutoqo, hogy o lövid lejórotú fizetési köt€Iezetts€gek kiegyen.

lita.at'"' o pe.íes'ro'ökön túl bevonhotó követelések, forgotósi céIú értékpopírok mi-

lyen orónybon nyú jtonok fedezetet.
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2. Az Öl.lxonvÁrYzAT FELKÉszÜLTsÉct ez runóplr uxrós ronnli-
soK IGÉNYLÉSÉRE És rtrrrasalÁr,fuÁne, vltaurrr Az ELEKTRo.
N|KUS KözszoI-cÁrret,ist rtreoltox tu,{rÁs;ina

Az európoi uniós források igénybevételére és o vórhotó
tórnogatós felhosználásrí'ro történt felkészülés szobályo-
zottságánok, szervezettségének eredrnényessége

Az euróPoi uniós forrósokro történő pályózotok benyriitósóro
vonotkozó döntések összhongio o feilesztési cétkitűzésekkel

Az Önkolmónyzot feilesztési cétkitűzéseit o 2006-2010. évekle vonotkozóon
gozdosági ProgIoml', tortolmozto. A gozdosági progrom'-ben a KéPviselő-
testület egyes feilesztési felodotoknól pdlyózoti úton tervezete o fonós biztosító-
sóPl. A gázdosógi progrom"-ben' figyelembe vették o megvolósítós lehetséges
pénzügyi foEósoit, omelyek között neves le-

iretősegetet oz ÚvrT.hez kop(solton. Rög zé.

sek, felodotok vóltoztotósónok szükségess or.
tolmótól fug9ően.

A gozdosógi progÍomfben feilesztési célkitűzésként hotórcztók meg o belvÍz€lve.
z€ús beruhózósót, o szilóId buIkolohi úthólózot folyomotos építését, JóÍdoépítést'
kisebb beruhózósok, rekonstrukciós munkók elókészítését és elvégzését, o célkitú.
zéseken túl fetodotként oz óvodo, o könyvtór rekonstrukciós teryein€k elkészÍté-

sét, oz e9észsé9hó2 beruhózást, o központi iskoloépüIet hosznosítósót, 02 ok-

mónyirodo kiolokítósót, belűz elvezetési munkók elvégzését, o Polgórmesteri hi-
votol építési te einek elkésátését.

A gozdosági progrom2-b€n fejlesztési célkitűzésként, felodotként hotóroztók m€9
oz új egészséghóz és oz új polgórm€steri hivotali épület megépítését, oz dltolónos
iskolo .piiletének t€tőtér beépítését, oz óvodo épületének felújítdsót, o bölcsőde,

oz idósel nopközi otthono k|olokítósdt, o szobodidó központ rekonstrukc|óiót, o
köztér (vórcsközPont) kiolokítósót, o szemétbónyo lekultivóciójót, sportlétesít.
ménv létrehozósót, volomint úiobb testvéwórosi kopcsolot kiépítését.

Az onkormónyzot q 2@6-2009.III. negyedévben nyolc pályózotot odott be eu.

rópoi uniós forrós lehetőségre, o Képviselő.testtilet hot európoi uniós forrássol
támogotott fe||esztési felodotrq benÉ|tondó pólyózotról d.'ntöft, kettó
esetbm o Polgármester - o Képviselő.testiilet testvérvórosi együttműködési
mególlopodósokro vonotkozó hotórozotoia olopjón - döntött pólyázot benyúj-
tósóról egyéb kdzösségi kezdeményezésre. A benyúitott pólyózotok összhong.
bon voltol o gozdosági progrom,.bon m€ghotórozott feil€sztési célkitűzésekkel,

,l Az óvodo, könyvtór Iekonstrukciós tervejn€k elkészítése, önólló okmónyirodo kiolokí
tóso, b€lvíz.e]vezetési munkók fejlesáési felodotoknól'
2 A gozdosógi progrofiz ,'beruhózosok frnanszírozási módio, részében'

,3 A KéDviseló.testúl€t 50/1998' (vI. 23.) szómú hotóIozoto o szlovókioi Poldst köz5é9.

get együttműködési mególlopodásól, volomi'ít 152l2007 ' (x. 3.) szómú hotórozoto oz
észtorszógi Kose vóIosóvol együttműködési mególloPodósról.

2.1.

2.1.1.
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t képviseltek' Az ÚMFT operotiv prog-

bír;Ió bizottsá9 döntése olopidn k€t.
tosítottok, egy eseté.
végéig nem szúletett
kettő Pó]yózot nyer-

tes volt. A Képviseló.testtilet:

vql döntött orról, hogy o KMoP.4'6.1.-

ztési felodotot helyezve előtérbe - visz.

szovonto;

tóvol döntöü o KMoP-4.ó.1./B közokto.

113,5 millió Ft értékű beruhózós pénz-

o lebonyolítós folyomotbon von, o meg-

rójus 28';

otóvol oz ÁRoP-3.A.1/A o polgórmesteri
edés keretében oz ,'Tcso V<iros Onkor-
ónak és fenntartott intéZményeinek s2erve-

ber 16.;

zotóvql döntött o KEoP-2.3.0 o települési
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szóndékoztok igénybe venni. A pólyózotot nem megfelelő műszoki tortolom
miott 2oo8. december 12.én elutosítottók;

. o 177l2oo9. (VIII. 26.) számú hotórozotóvol döntött o KMoP-3.1.1. o turisz-
tikoi vonzerő. és teméKejlesztés előmozdításo intézkedés keretében o Re.

formótus Egyhózzol közdsen ,, rurisztikai versenyképesség fejlesztése,' pá|yőzat
benyúitósóról, omelÉen o 237,8 millió Ft éÍtékű beruhózós megvolósítósó.
]noz z3,4 ml||ió Ft soiót és o,4 millió Ft Refolmótus egyhóz óltol vállolt fo!-
róst, volomint 214,0 miuió Ft euÍópoi uniós folróst terveztek. A pólyózotot
2oo9 októberében nÉitottók be, elbírólóso folyomotbon von.

A polgórmester döntött oz Európoi PolgóIokért Progrcm 2007-2013 egyéb kö-

zösségi kezdeményezés keretében o 2007. évben 1,4 millió Ft (5163,2 euro), míg
o 2oo9. évben 1,3 millió rt (4817,67 euro) éItékben o ,, testvéryárosok találkozóia,,
progromlo benyújtott pólyózotokól, mely póIyázotok nyertesek voltok, o test.

vérvórcsok tolálkozóit lebonyolítottók.

A 2Ü)7 ' és 2oo8. évi költségvetési Iendeletek - megsértve oz Aht. 69. s (1) be.

kezdésében elóírtokot - nem tortq|moztók o benyújtott pályázotok önrészét o

tortolékok kózött o tómogotósi szerzódés megkötését megelőzően. A 20o9. évi
költségvetési rendelet tortolmozto ugyon o nyertes ',ocso vóros településközpont-

iónak kistépték|i feilesztése', feilesztési felodot önÉszét tortolékként, ozonbon
meqséftve oz Áht' 69. s (1) bekezdésében fogloltokot o tómogotósi szerzódés

megkotését követően oz obbon szerepló ütemezésben o kioddsokot és bevétele-

ket nem ielenítették meg, továbbó o nyertes ,,ocso város onkorrnányzatónak,
Polgármestei hivatalónak és fenntattott intézményeinek ,zerye^etf'ejlesztése és műki;
déiének rocionalizóIóso,, fejlesztési felodot esetében sem. Az Amr. 29. 5 (1) be-

kezdés d) pontjo etőíúsoinok teliesítése elmorodt, mivel oz európoi uniós tá-

mogotóssol megvolósuló feilesztési felodotok kiodásoit felodotonként o 2009.

évi költségvetés nem toltolmozto, tovóbbó nem teliesültek o g) pontbon és k)

Dontbon élőírtok, mivel o több év€s kihatóssol iáró döntéseket éves bontósbon,

és a feitesztési f€lqdatok bevételi és kiodási előiÍányzotoit elkülönítetten nem
mutották be. A tómogotósi szerződés olopjón több évet érintő feilesztési felodot
vo|t az .,Tcso vóros telepúIésközpontjónok kisléPtéki fejlesztése,, fejlesztési felodot,

omely o 2oo9. és 2010. éveket érintette.

A helyszíni ellenőrzés befeiezéséig o ,,testvérvórosok talóIkozójo,, elnevezésű két

prcjekt fejeződött be, omelyeknél tervezéskor kizórólog oz európoi uniós fonós-
Ból szdrmozó tómogotóssol szómoltok, o kiodósok teliesítésekor 90yo volt o tó-

mo9otós.
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A F|NANsáRoásI FoRRÁs MEGosz.AsA

TERVEZETT TELJESITETT

90%

2.1.2. Az európoi uniós forrósoklroz kopcsolódóon o pá|yrízotfi9ye|és,
o pó|yózotkószítés, volqmint oz európoi uniós tómogotóssol
megvolósu|ó feilesztés lebonyolítóso betső rendiének szobólyo-
zottsógo, o végreho'tós szernélyi, szervezeti fe|tételei, oz el-
lenőrzési felodotok meghotározóso

A 2oo6.2ooa, évekb€n oz európoi uniós forlások tgényb€vételének ér
felhosznólósónqk f€|odotoit hiónyoson szobólyoztók, oz ónkormciny-
zoti szintű pólyózotkoordinólós felodotoinok, pólyózot-nyilvóntortós vezetésé-
nek felelősét _ o 2009. év I' negyedévében kiodott belső szobólyzotbon sem - ie.
lölték ki, ezóltol nem teremtették meg oz önkormónyzoti szintű nyilvóntortós,{
feltételét' A 2009. év II. félévében belső szabályzotbon csok oz elnyert pólydzo-
tokro vonotkozóqn írtqk elő nyilvdntortósi köte|ezettségetI. Belső szobótyzot-
bon nem íItók elő o pólyózotffgyelést végzők, volomint o döntési, döntés-
elóteriesztési jogkóEel Iendelkezók kózötti infomóciószolgáltotást, ozonbon o
2o07. évben külsó szervezettel pólyózomgyelésre olóírt szerződésben meghotó-
roztók o pólyózotfigyetést végzők, volomint o döntési, döntés.elóterjesztési jog-
körel lendelkezők köZötti informóciószolgóltotást' A' 2oo9. év |. negyedévében
o Képviselő.testiilet qz euróPoi uniós foÜások szobólyzotóbo is belefoglolto, to-
vábbó rögzítette o pályózotflgyelést végző külsó szervezet, volomint o polgóI.
mester, olpolgómester közöfti információszolgóltotós szobólyqit, és o pólyózqt.
frgye|ési ,,feladatellótága nem kötelezett munkotárs,' tőiékoztqtősi felodotát'

A külső sz€wezettel póIyózotfigyelésre megkötött szeIződés tortolmozto o pol-
góImester részére o tóiékoztotósi kötelezettséget. Az eulópoi uniós forrósok szo.
bólyzotóbon lögzítették, hogy o ,, feladotellótósfu nem kötelezett munkatóB" ho|o-
déktolonul köteles |elezni oz iÍodovezetónek, (intézmén'.vez€tőnek), omennyiben
pólyózoti lehetóségről szerez tudomóst.

,a Az önkormónyzoti szintű nyilvóntortóst, o hjvatoli, intézménl, benÉitott, elutosí.
tott, nyertes pólyózotokro vonotkozó nyilvóntortóst'
5 A polgórmester és o jegyzó ólta| 2IJo9 ' mdjus 6.án kiodott projektm€nedzsment szq-
bólyzotbon.
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A 2006.2008. években o pó|yózotfigye|és eliólósrend'ét belső szobólyzo.
tokbon hiónyoson szobólyozták, mivel o pályázotfigyelést képviselő-
testtileti hotórozottol% oz olpolgórmester, és o Pénzügyi bizottsóg felodoto-
kénf? meghotóIoztók ugyon, ozonbon elmalodt o kopcsolottortós és informó-
ciószolgóliotós rögzítése. A Képviselő-testiilet o L7l2@7 ' (Í'' 31.) számú hotóro-
zotóvoi külső szervezet óltol e]lótandó felodotként is rögzítette o pő|yó'zotfi'9ye.

lést. Az európoi uniós forrósokhoz kopcsolódó p.ílyázotkósáté3 eUóiós.
rend|éről (felodot-meghotórozás, kopcsolottortós, informócióóÍomlás) belső
szobó|yzot n€tn rend€lkez€tt, o feitesztési felodot lebonyolítós e|iá.
rásrendiét hiónyoson tortolnozto o 2006 mivel o felodo.
tot o Képviselő-testület hotórozotóvol,8 az olpol alto, ozonbon o

kopcsoláttotós, informócióóromlós rendiét bel n nem hotóroz.
tó[ meg' A 2oo9. év |. negyedévében o KéPviselő.testiilet hotározotdv{l oz eu-

ópoi u;iós foEósok szobóIyzotóbon rögzÍtette o pólyázotfigyelés, pólyázotké-
szités és pótyázot lebonyolítós felodotót, o kopcso]ottortóst, volomint oz infor-
mációszolgáltotós szobólyoit.

A Pénzügyi bizortság felodotoként oz szMsz.ben meghotóroztók oz onkormony'
zot és intézményei pó]yózoti lehetóségeinek felkutotósóbon, megvolósÍtósábon
voló közÍemúködést o zoo?. é\.tő!'. A szabólyzás hotólyo kite4edt oz onkorrnóny.
zot intézményeire is' A pályózotÍigyelés felodotót úgy hotóIozták meg oz európoi
uniós források szobólyzotóbon, hogy ozt külsó szervezet lósso el. ElóÍrtók' hogy o
külsó szervezettel pólyózotÍigyelésre kötott szeÉődésben rögít€ni kell o felodotel.
lótós rend|ét, o kopcsolottortós előírósojt, o felelősség meghotáIozósót, oz infor.
móciók ótodósónok torto]mót, formóiót, gyokorisógót és módjót'

A gozdólkodósi iogköIök szobólyzotóbon o folyomotbo épít€tt, előzetes és utó-

Iogos vezetői ellenőrzési felodotok
tómoootott feilesztési felodotoko
a ieg]ző oz }+Át ' 135. s (4) bekezd
vonotkozóon nem bízotl meg érvényesi

A 2ooa-2o7z' évekre vonotkozó stlotégioi terv kockózotelemzése,9 nem te4edt
ki oz európoi uniós foEásokkol tómogotott felodotokIo. A belső ellenőrzés
2oo8., illetve 2009' évre vonotkozó munkotewének kockózotelemzése sem tor.
tolmozott qz európoi uniós folrásokkol kopcsolotoson kockózotelemzést.

A pó|yózotfigyelés $zeErélyi, szervez€ti f€ltét€|eit oz onkormónyzot biz-

tosítotio, egyréizt oz olpolgórÍr€ster felodotellótásóbqn, mósrészt kül.
ső szervezet igényb€vét€lév€l. A szerződésben előírtók o pólyózotfigyelési
felqdotellátós kötelezettségét, o megbízott külső szervezet és o Polgórmesteri hi-

Z A KéPviselő-testüI€t 1s3l2tJo7. (X. 3') szómú hotórozotóvol felkéIte oz olpolgómes-
Ert ,, . . .a Pótyázoti lehetőségek sorozatos frg,Elemmel kíséréséÍe. . .".

,7 Az szMsz 6' szómú mellékl€tében
u A Képvise]ó.testület o 1s3l2oo7' (x' 3.) szómú hotórozotóbon kérte fel o polgármes-
Ert ,, ' 

. .i mór beadott póWzato|*ol kapcso|otos ínjn,7enkor szükséges intézkedések megtételé.

,, A Képviselő.teshilet 22ol2oo7 ' (x|' 28.) súmú hotáIozotdvol fogodto el'
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2.1.3.

vdtol képviselő|e (oz olpolgórmester) kizötti kopcsolottortósfo, oz információk
átodósánok formójót, tortolmót, módióÉr és d felelősség szobólyoit'

A pó|yózotfigye|ó felelősségére vonotkozóon o Ptk.ro voló hivotkozáson túl o
szerzódésbe fogloltók, hogy a szeívezet ,,'''vóIla1jo, hogy hibás teljesítés esetén, ozaz,

ha egyetlen témakörbe vógó - el6re igényelt . pólyozati lehetőséget sefi tud biztosítoni
a s;;tgóItatósj időszok olott, úgy a megfizetett szolgóItotási díiot a megbízó részére

viss2ofizeti" -

A Pólyózotok €|készítésév€t o Polgórmesteri hivotolbon külső szervezetet
bíztok neg. A pólyázotkészÍtési felodotok ellótósóro kötött nyolc szerződésben
(o 2oo7. és á 2oo8. évben hóIom.hóIom, o 2009. évben kettó szerződésben) elő-

írták o felodotellótás kótelezettségeit, o megbízott külső szervezet és o PolgóI-
mested hivotol képviselőie közötti kopcsolottortóst, oz informóciók ótodósánok
folmóiát, tortdlmót, módját, volomint q felelősség szobólyoit.

A felelósség szobólyoinok meghotórczásónóI o Ptk'ro voló hivotkozóson híl o
sz€rzódésekben kitértek o pólyózotok €lutosítósónok esetén o pólyózotkés7ítő f€-

Ielósségének me9hotóIozósóro is.

A feilesztési felodotok lebonyolÍtásónok személyi, szervezeü feltételeit kiolokí-
tottók, egyrészt oz olPolgómester felodatokénf,, móslészt külsó szelvezetek
iqénybevételével oldottók meg. Kettő-kettő szerződést n o

''y".i"., 
Úvn.he' kopcsolódó pólyózotok33 lebonyo fel.

odotok lebonyolítósóIa kötött szerződésekben elóírtá ele.
zettség€it, oz ellenőIzés rendjét, o személyre'.szóló felelősségi szobó]yokot, ozon-
ban egy szerződés esetében elmorodt oz tnkormónyzot Ié5zéről koPcsolotot
tortó személy kiielölése.

A feilesztési felodot lebonyolítósónól o felodotellótós rendiére'
oz e||enőrzési felodotok teliesítésére, vqlomint o fele|ősségi
szobólyokro vonotkozó előírások betortáso

Az Önkormónyzot a ,,Tcstyét.yórosok ta,ó|kozóia,'prcjekt - Európoi Polgóro-
kért Prognm 2(n7-zoI3.1. 1. intézkedésre - 2007. június 1-én nyúitott be pó-

lyózotot. A benyúitott pólyózoti progroÍrrq oz EACEA 2007. októbel 2-i értesí.

tése szerint összességében 5L23,26 eüó támogotórt nyertek o plogrom le-

bonyolÍtósóIo és o Tésztvevők úti e]szómolósáro, omely o 2oo8. móIcius 12.i ór-

folvqmon 1'4 millió Ft volt.

e Munkoidóben t€lefonon, e.moilben, ettól eltéróen elóre egyeztetett idópontbon.
31 A pályózotfigyelő külsó szeryezet o Pc]lyózon |€hetóségekró| kivonotot készít, m€ly
olopján oz Tnkormónyzot szóbeli, vogy írósbe|i részletes tójékoztotóst kérhet.

lz A,,Tes\éryórosok tolólkozóia,, keltő progÍoIijónok lebonyolítóso'
33 Kettó szerzódést kötöttek ,,Az Tcso vó|os Polgórmestei Hiyotalónak és fenntartott intéz.

ményeinek e\ezetfeiles\tése és múködésének rocionalizóIóso, Íej|esztési felodot, volomint
kett3t oz ,, cso vó|os te\epülésközpontiónok kjsléptékű fei\esztése" fejlesztési felodot lebo.

nyo|ítósórc.
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A Képviselő.testütet |s2p@7. (|0.3.) szómú hotórczotóbon döntött oz észtor.
szógi Kose vórcssol testvérváÍosi kopcsolot létesítéséról. A 2007. iúnius l.én b€.

odott pólyózot 3{ fő polósti és 10 fő kosei vendég 2007. november 8' és 11. közöt.
ti fogodásóót és Kose vórosóvol, volomint o mór koróbbon testvérvóros felvidéki
Polóst közJéggel votó hóromoldolú kopcsolot kjolokítósóról szólt'

A lebonyolítóst végrehojtó Önkomónyzot o tómogotóst egy meghotóIozott
időben történő Vendéglótásro igényelte, omely megtörtént, ezáltol o Ploi€kt
megvolósulósóról gondoskodott.

A projekt 1,4 millió Ft.os kifizetési kérelmének benyújtáso o hotvon nopos ho.
tó;dőn belül, 2oo7. decembel 18.ón megtörtént. A tómogotós igénylési hotór-
időt megelőzően nem volt o fejlesztési felodot lebonyolításót okodólyozó ok' A
kifizetési kérelemhez csotoltók oz 54 résztvevő vendég névsorót, olóÍrását, elér.

hetőségét oz előíIásoknok megfelelően, illetve o vendéglótósrót készült bes7ó.

molót és o megielent cikkeket' A támogotós kifizetéséhez - mivel oz feikvóto
otopián iórt o vendégtótónok. o tómogotó pénzügyi elszómolóst nem kéIt. Az
€|nyert európoi uniós tómogotóst telies összegben igénybe vefték, o tá-
mogotósi hotórozotbon megjelölt célok és indikótoÍok teljesültek. Az EACEA oz
oniormónyzot zóró beszómolójót, o kifizetési kéI€lmet elfogodto, omelyIől
2oo8. mórcius 12-én éÍtesítefte oz onkormányzotot, és o tómogotósi összeget
ótutolto. A Pólyózot utófinonszírozott volt, ezért d pályózqton elnyert 1,4 miuió
Ft-ot oz tnkormónyzot előanonszírozto oz elszómolás olopión kiutolt összeg

megéIkezéséig és o o,3 millió Ft kiodósi többletete soiát Íorrás terhére biztosí.
totto' A támogotott feilesztés utófrnqnszírozósi rendszere nem okozott pénzügyi
zovort oz onkormónyzotnól.

A proiekt bevételével és kiodósoivol összefüggő folyomotbo épített, €lőzetes és

utólqgos vezetői ellenőrzési felodotokqt nelí végezték e| a 2oo7. é,.t-

ben, mivel elmoradt o kötelezettségvóllolás elleniegyzése o bonki ótuto|óssol
tetjesített egy szállósfoglolás megrendetésén, tovóbbó o pénztóIból teliesített ki.
odósoknáI nem történt meg oz Ámr. 134. 5 (2) bekezdésében előÍItqk ellenére
az jtmr. 134. $ (8) bekezdésében előírt íIósbeli kötetezettségvóllolós hiónyo mi-
dtt. Elmqlodt o szdkmoi teljesítés igdzolóso o tómogqtdsi bevételre és kettó
bonkszámlóról történő kinzetésnél, mivel oz orro jogosult nem lótto el oláíró.
sóvol oz utolvónyrendeletet. A készpénzes kifizetésekné] elmorodt _ o belsó
szobályozós hiányossógoi miott o szokmoi teliesítésigozolós időpontiánok rö9.
zítése, o hiónyo
őrzése és oz Amr' 

inére. Az I. 135. s
szemben nem végezték el, mivel o boD
Iendeletét o jegyzó íIdsbeli megbízásóvql nem rendelkező személy jogosulotlo-

nul írto oló, tovóbbó o készpénzes kiflzetések
Az utolvóny elleniegyzője oz Ámr. 137. s (3)

lótto el, mivel nem ellenőrizte o szokmoi telj

történtét' Az utolványozó kettő - o szokmoi teljesesítés igozoló óltol o]óírt -
Dénztóri kifizetésnél oz Ámr' 138. s (3) bekezdésében előírtok ellenére - mely
ólőírós szerint utolvónyozósi felodotot nem végezhet oz o személy, oki ezt a te-

]. A progrombon 10 fővel több€n vettek rész, mjnt omennyit o póIyózotbon megjelol.
tek. Ézt á többletet oz elszómolásnól oz EACEA nem vette figyelembe.
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2.2.

vékenységet o mogq jováro lótnó el _ saiót mogo iovóIo utolvónyozott. A be|.
$ő ell€nőrzós nem vizsgólto oz eulópoi uniós forrósból tdmogotott ploiekt
megvolósítósát. A helyszínen oz európoi uniós forrósból tómogotott feilesztési
felodotot o megvolósítós folyomotóbon kűlső e|Ienőrzés nen vizsgó|to'

Az Önkorrnónyzot o ozobólyozottsóg és $z€rvezettség tekint€tében
2006-2co9.III. negyedév között onnok el|enére nern készült f€| €r€dnénye-
sen oz európoi uniós forrósok igényb€vételére és o várhotó tómogotósok
felhosználósóro, hogy oz európoi uniós foEósokÍo benyúitott pólyózotoi o
gozdosógi Plogrqm,-ben megfogolmozott íejlesztési célkitűzésekhez kopcsolód.
tok. Kiolokítottók o Polgdrmesteri Hivotolbon és kü|ső szervezet igénybevéte|é.
vel o pólyózotfigyelés és pólyózotJebonyolítós, külsó szervezet igénybevételével
o pályázotkészítés szerv€zeti é5 személyi feltéte]eit meghotóIoztók o külsó szer.
vezettel kötött szelzódésekben o pőIyőzqt szokmoi és formoi követelményeiÍe
vonotkozóon o pólyózotkészítést végző felelősségét, továbbó o pólyózot lebo-
nyolÍtásóro kötött szerződésekben oz ell€nőrzés rendjét' A belső ellenőrzési stro.
tégiát megolopozó kockózote]emzés ozonbon nem te{edt ki oz europoi uniós
forrósokkol támogotott fejlesztési felodotokro, a 2ú6-za)8. években belsó szo.
bó|yzotbon nem rögzítették o pólyózotngyelést végzők, vo]qmint o döntési, il.
letve döntés.előteiesztési jogköÜel lendelkezók közötti informóciószolgóltotóst,
a 2006-2007 ' években o folyomotbo épített, előzetes és utólogos vezetói ellenőI-
zési felodotokot oz éryényesítést végzó személ}Te vonatkozóon oz európoi uniós
forrdsokkol tómogqtott felodotoklo nem hotórozták meg. A 2008' évben meg.
hotóIoztók o folyqmotbo épített, elózetes és utólogos vezetői ellenőrzési felodo.
tokot oz érvényesítést végző személyIe vonotkozóon oz euróPoi uniós forrósok-
kol tómogotott felodotokro. A 2009. I. negyedévben belső szobólyzotbon Iö9zí-
tették q pólyózotfrgyelést végzők, volomint o döntési, illetve döntés.
előterjesztési iogkönel lendelkezők kdzötti informóciószolgáltotóst.

Az elektronikus közszolgáttotós feltételeinek kio|akításo'
o közérdekű gozdálkodási odotok elelcronikus kózzététe-
le
Az tnkormónyzot rendelkezett informotikoi stotégióvol, omelyet 2007. mdr-
ciusóbon o polgórmestef odott ki. A 2cn7 -2o1o. évre szóló informotikoi stroté-
gio tortolmozto o helyzetelemzést, o lövid- és o középtóvú célkitűzéseket. Meg-
hotólozták benne, hogy o 2o1o. évre az e-közigazgdtási felodotok 2' elektloni.
kus szolgóltotósi szingét kívóniák elémi. Az onkormónyzot 2006.2009 között
oz e-közigozgotós fejlesztésére kiírt tárnogotósro neÍt pá|yózott, oz e-

köágozgotrísi felodot ellótósót vóllolkozósi szerződéssels oldotto meg, soiót
számítógépes informóciós rendszelén kercszttil, vósórolt szoftverrel.

Az onkormónyzot élt o Ket.ben foglo|t felhotolmozóssol és oz elektronikus
ügyintézésről szóIó zlpúa' (X. 28.) szórnú rendeletében oz ügyfojtók közül o
Polgórmesteri hivqtol előtt indított közigozgotósi hotósógi eliórásban klzárto
qz egyedi hotósógi ügyben, egyedi ozonosítós o|opión történő elekt-
ronlkus ügyintézéit. Az e.közigozgotási felodotokot ellátó informqtikoi

s A szerzódést 2oo7' ougusztus 9.én kötötték meg o vóIlolkozóvol.
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rendszel kerctében oz onkormdnyzot honlopjdn36 1. elektronikus szolgóltotdsi
szinten biztosÍtottók o Polgármesteri hivotolbon intézett felodotokról oz infor.
mációkot, oz építési engedélyezési és o helyi odózóssol kopcsolotos ügyek ese-

tében nyomtofuónyokot lehet letölteni. A kétirónyú ügyintézés megvolósítóso
oz Ónkormónyzot terveiben nem szelepel, onnok pénzügyi, személyi feltételei,
illetve o hordver és o szoftver euótottsóg nem biztosít erre lehetőséget. Az e.
közigozgotósi felodotokot ellótó informoükoi rcndszer ügyf€lek óltoli igénybe.
vételét nem kísérték figyelemmel, toposztolotoit nem értékelték.

A2 onkormányzot netn olkotott o 20o 0oo Ft olotti tómogotások közzététe-
lének mellőzését lehetővé tevő, volqmint o nettó öt millió Ft-nól olocsonyobb
összegű szelződések kötelező közzétételét előíú rendeletet. A közédekű odo-
tok közzététetéhez oz onkormdnyzot o honlopjón oz lHM Iendelet 2. 5 (1).(3)

bekezdéseiben meghotóIozott szelkezeti rendet kiolokítottók. A iegyző o'z on-
komónyzot honlápión o 20o8. évben és o 2oo9. I-III. negyedévben oz liht.
15/A. 5 (1) bekezdésben előírtoknok megfelelő céliellegű működési és felhoImo-
zósi támogotások kedvezményezettjeinek nevét, o tómogotás céliát, összegét
tovóbbó o tómogotósi progrom megvolósítósi helyét hiónyoson tette kdzzé,
mivel oz egy szervezetnek nyúitott többszöIi tdmogotóst o közzétételkor onnok
ellenére összevontq, hogy nem ozonos célro nyújtották. Az intézmények céliel-
legű működési és Íe]holmozósi támogotóst nem nyújtottok' Az onkormányzot
oz Áht. rs/g. s (1) bekezdés olopjón o pénzeszközei felhosznólósóvol, vogyon-
nol történő gozdálkodóssol összefuggó _ o nettó ötmillió forintot elérő vogy ozt
megholodó értékú - árubeszerzésre, építési beruhózdsro, szolgáltotás megren-
delésre, vogyonértékesítésre, vogyonhosznosítósro, vogyon vogy vogyoni értékű
jog ótodósóro, volomint koncesszióbo odósro vonotkozó szelződések megneve-
zését (tíPusót), tárgyó! q szerződést kötő felek nevét, o szerződés éItékét elekt-
ronikuson közzétette, ozonbon o hotóIozott időre kötött szelzódés esetében on-
nok idótortomo helyett csok o leiárotót jelölték meg' Az dnóllóon gozdólkodó
kóltségvetési intézmény két szerződését oz onkormónyzot honlopján elkülönít-
ve tette közzé, ozonbon onnok tortolmo nem felelt meg oz Aht. 15/B' s (1) be-
kezdésben fogloltoknok, mivel o szerződés típusót, és összegét nem |elölték
me9

A Polgómesteri hivotol o 2007.2008. évi éves költségveté3i beszórnolók
$zöveg€$ indoktásót qz Ámr' 157lD. s (1) bekezdésében hivotkozott 22' szó.
mú melléklet 5' soróbon fogloltok ellenéle n€m t€tte közzé.
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3.

3.1.

A KöLTsÉGvETÉsr GAzDÁLKoDÁs BELSő KoNTRoLLJA|

A szobályozottság kockázoto o köttségvetés tervezési,
gazdólkodósi, beszámolósi és o folyomotbo épített, elóze-
ies és utólogos vezetői ellenőrzési felodotoknól

A kö|tségvetés tervezési és zórczómodác készítési folyomotok szobó-
lyozottságónok hlónyossógoi mogos kockózotof7 ie|€ntett€k o.felodo.
tók szobályszerű véglehoitósóbon, mivel a iegyző nem olokítotto ki o költség.
vetés tervezés és o zórszámodós készítés ellenórzési felodotoit:

. nem hotórozto meg oz intézmények részéIe o költségvetési iovoslot összeállí.
tósávol kopcsolotos követelményeket, nem írto elő onnok ellenőrzését, hogy
d Polgórmesteri hivotol és oz intézmények költségvetési jovoslofukot o2 elő-
írósoknok megfelelően dolgoztók-e ki, etóirónyzotoik megolopozottok-e,
megtervezték-e o Polgórmesteri hivotolbon és oz intézményeknél oz ismert
kötólezettségeket, o költségvetési tervezéshez készített intézményi mutotó.
szóm felmérés odotoi megolqpozottok-e, oz intézmények és o Polgómesteri
hivotoli szewezeti egységek óltol benÉitott költségvetési igények indokoltok
és teljesíthetőek.e, volomint o soiát bevételek előirónyzotoi és o költségvetés
megotopozásót szolgóló helyi rendeletek összhqngio biztosított-e;

. nem jelötte ki o tervezési felodotok koordinólósáért felelős személyt;

. nem írto elő oz intézményi szómszoki beszómolók belső, volomint onnqk o
KéPviselő-tesnilet óItoI meghotórozott odotszolgáltqtóssol voló összhongjó.
nok ellenőrzését, tovóbbó oz intézményi pénzmoTodványok kimunkólóso
szobólyszerűségének ellenóIzését;

. nem írto eló oz intézmények óltol oz ól]omi tómogotásokkol, hozzójáruló.
sokkol tdrténő elszámolóshoz közólt mutotószómok odotoinqk megbÍzhotó.
só9i ellenórzésé!

. nem ielólte ki o zárszómodósi felodotok kooldinálósóért felelős személyt.

A 2oo9' októbel 2-tól hotólyos gozdosógi szervezet ügyrendjében o iegyzó kije-
lölte o Pénzügyi ilodo vezetőiét o tervezési és o zárszómodósi felodotok koordi-
nólósóért felelős személynek'

A gozdólkodósi, o pénzügyi.szátívite|l és o folyornotbo épít€tt el|€n-
őriési felodotok szobótyozottsógónok hiónyosságoi nrogos kockózo-
tot i€|entettek o felodotok szobólyszerű végrehoitósóbon, mivel:

. o Polgórmesteri hivotol szMsz.e nem tortolmoztq oz Ámr' l0. $ (5) bekezdés

o) és h) pont|óbon előírtok ellenéIe q Polgórmesteri hivotol olopító okirotó-
nok keltét, szómót, o költségvetési szervhez lendelt részben önállóon gozdól-
kodó költségvetési szervek felsorolósót, volomint ezen sz€rveknél, itlefue soiót

37 Mogosnok értékeljük o kockózotot, ho o kontrollok - kiolokítósuk hiónyóbon, vogy
hióny;s kiolokításuk miott - nem nyúitonok elegendó védelmet a l€hetséges hibákkol
szemben,
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szervezeti egységeinét o pénzügyigozdosógi tev^ékenyseg-et elIótó^ személyek

felodotköÉiek, munkokórének meghot<irozósód8, és oz Amr' l7.s (4) bekez-

désében fogloltok ellenére nem szabólyozto o 9o2dosó9i szervezet felépítését

és felodotoi!

o ieqyző az Ámr. 17. ! (5) bekezdéséb'
elíeiire nem qondoskodott o 9ozdos(
ról, melynek kóvetkeztében nem szobt
és konkét felodotoit, o qozdosógi zerv
odot., hotós- és iogköÉi, oz Ítmr 17 ' s (2) bekezdésében fogloltok €llenérc

nem tortolmozto o vogyon hosznosítósóvol, hosznólotávol, o beluhózások

lebonyolítósóvol kopcűotos felodotokot, volomint o Polgómesteri hivotol.

hoz rándelt mós költségv€tési szervekkel kopcsolotos felodotok ellótósót. A
ieqvzó o Polqormesteri Éivotol 9ozdosógi szervezetének ügyrendjét 2009. ok-

ia]u,er z-i noiriltvol kiodto, ozonbon oz Ámr. l7. s (5)

tokkol ellentétben o gozdosdgi szervezet ügyrendie
Dénzüqvi.qozdosdqi íelodotokot ellótók helyettesitésé

t"."*"í uitiitil a. iu]sci kopcsolottortós módiót;

, o Poloórmesteri hivotolbon éltek oz 50 ezer Ft olotti kifrzetések esetében oz

irdsb;Ii kötelezensegvállolds mellözésének lehetőségével, ozonbon o jegyzó

áz jtmr. 1gl. s (3ibekezdése ellenére nem szobályozto ennek lendjét, és

nvilvóntortdsdnok formájdt' A iegyzó o gozdólkodósi iogkörök szobólyzotó.
bán oz értelmezó rendelkezések között o szokmoi teliesítésigazolós módiót

szobólyozto,
fogloltokkol
telezettségét,
tésigazolós rendjérőI szóló fejezetében l

őrzési felodotoiot, omelyek nem toÍtolmoztók o iogosultsóg és oz összegsze-

rűség igozolósánok és ettenőrzésének kötelezettségét..

. A gq olános részével ellentétben

ugyo i ós rendje,,cím(L vl. fejezeté-

ben, ]yzói utosítós 2. pontiábon hiónyoson
szobó]yoztók o szokmoi teliesítés igozolósónok módjót, mivel ezek nem tor.

tolmoátok rendelkezést qz összegszerúség és o j09osultsóg ellenőrzéséIe;

. o pénzügyi-szómviteli felodotok bel$ő szqbótyzotoi közül nem ké.

"'.ntt.t 
á' o''tott"é9.szómítási szobdlyzoc,, o Vhr' 8. s (4) bekezdésr) pont-

jóbon, illetve o (16) bekezdésében, illefue oz Amr. t57lc' 5 (1).(2) bekezdésé-

b€n fo9lolt előírósok ellenére;

. hiónyos o pénzügyi-szótnvit€ti fetodotok belső szqbólyzósq mivel o

ieqv'ó o t"ttoro'asi izobólyzotbon nem rögzítette o Vhr. 37. S (5) bekezdés

elóír<iso ellenére oz üzemeÍtetésre ótodott €szközök leltólozásónok, volomint
o leltór és o kön}'Witeli odotok egyeztetésének módiót. A jegyző oz értékelési

s A Polgórmesteri hivotol szMsz-ének kotelező tortolmdt 2009. jonuór 1Jől oz Amr.

13/A. s í4o eló'
39 A közérdekű odotok közléséért fizetendó köttségtéűtési összeg mególlopítósónok mód-

iót mós szobólyzotbon s€m hotórozták meg
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szobd]yzotbon oz odó. és illetékkövetelések értékelése y.

;;;;í1;n ertétetesi et|orasnat *- i;Ír:T",:T:u l-
k e]l€nér€. Tovóbbó nem tqÉolmozto
munkokörók€t, az élintett dolgozók
ellenőIzési felodotok nem szelepeltek.

zdését o pénzkezelési szobólyzot nem
:nzkezelést és onnok elszómolósi szo-

37. 5 (5) bekezdésében előíItok ellené-
ítodott eszközók esetében o döntésho-
9. 1ó1. 5 (2) bekezdés o)-d) pontioibon
m tqrtolmozto o növekedés és q csök.

kopcsolo-

' onolitikus
n)'v es oz

iét és dokumentólásónok módját' Az
em tortolmozták ezen felodotokoq

rendszer részeként elkészített ellenőrzé.

tr. 1.45/8. O-bqn, vqlomint o PM "Utmu-

iához, módszertan\ útmutotóióbon fog-

loltoknok. A kockózotkezelési szobályzotbon o jegyző nemlrcto,ro.zto meg o

i.?.ii'oi o'."".lta"ót, oz elfogodhoió kockózoü szintet, o kockózotokro od-

rk
3p
irt
mutató a kockózatkzelé; kialdkítósóhoz,

Ínok.

olopión o belsó kontrolllendszel megszervezéséért - oz Áht. 66. $-óbon foglol.

;fi'#il, k.űd"teii s.".uI.e"t *iűkodó Polgó'.".teri hivotol vezetőie - o

iegyző o felelős.

A P kezett o polgórmester ólto] kiodoü inÍormoükoi

stlo rendelkeitt informotikoi biztonsógj szobólyzot-

i"rl oz informotikqi szobólyzotoÚl, melyet o dolgo-

ro2o1o.ionuór1'iétó]ogozdosdgiszervezetügyrendjév€lkolcsolotosmódosított-
aoi'.*iiJ.zÁ.i' 15. si6) beke;dése és o 20. s (7) bekezdés torto|mozzo'

.1 A Polqórmesteri hivotol inforÍnotikoi szobólyzotót - omely mogóbon fog|olio íl7 in-

"i'"i?.' 
üi'i"".oq' .endelkezések€t _ o iegyző 2oo9. febrLrór l.ién odto ki'
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3.2.

zókkol megism€rtettek, és ezt o felhosznólói nyilotkozotok olóírósóvol doku.

mentáltók." e Polgórmesteri hivotdlbon o pénzügy-szómvitel áltol hosznólt

Drooromok odqtoi informotikoi
,,ezónek be integrált pénzügy!
bon o pénzügylszdmviteli felodotoknd
működésére vőnotkozó szobólyok hiónyossógoi mogos kockózotot |elentet.
tek o felodotok szobólyszeú végÍehojtósóbon, mivel o kotosztTófo elhóTítósi

teNet csok 2oo9. februór 1-én vezették be, nem volt szobólyozott o ielszovdk
kezelése o pénzü9yi-szómviteli rcndszerben,o pénzü9yi.szómviteli szoftverekhez

nem rendelkeztei'egyedi felhosznólónevekkela3, nem dolgoztok ki elió!ósi ren-

det o hozzáféÉsi jogósultsógríro, o pénzügyi-szómviteli Iendszerből nem kérhe.

tó le ellenőrzési liito, nem szobólyozottok o pénzügyiszómviteli szoftver.

változások ellenőIzéséIe, tesztelésére, mentéséIe vonotkozó eljórások.

A iegyző a 2oo9' évben kiodtq
mozto o pénzügyi-szómviteli sz
veket, o hozzóféIési jogosultságok me
rendelkezést, o pénzügyi-számviteli szol

A belső kontro|lok mííködése oz önkorrnányzoti források
szobályszerű felhasznólásóbon, o költségvetési tervezés,
gozdálkodás, beszámo|ós folyomotoibon

A költséqvetés terv€zési és zárszórnodós készítési folyoürotbqn o
kontrotl;k rnűködésén€k megbízhqtósógo gyenge.. volt, m€rt o hiányos
szobólyozós miott nem végezték el onnok ellenőrzését, hogy:

. oz intézmények teljesítették.e o költségvetési jovoslot összeóllítósóVol kqp.

csolotbon Iészükre meghotározott követelményeket;

o Polqórmesteri hivotol és oz intézmények költségvetési iovoslotukot megfe-

lelőe; dolgoztók.e ki, jovosolt elóilányzotoik megolopozottok.e és ismert kÓ-

telezettségeiket megtervezték.e;

o költségvetési tervezéshez készített intézményi mutotószám felmérés odotoi
megolopozottok-e;

02 intézmények és o PolgóImesteri hivotoli szervezeü egységek óltol benyúj-
tott kdltségvetési igények indokoltok és teliesíthetóek-e;

a2 A Polgdrmesteri hivotolbon 2o1o. jonuór 1-től vezették be oz EcosTAT pénziigyi.

szómviteli integÍólt lendszert, je]enleg o progrom.hosználot betonulóso foLyik.

13 A PolgóImesteri hivotolbon o TATIGAZD kön''velóprogromot és o K11-et hosmóliók'

me|yeknél felhosznólói ieIszót nem olkoImoznok.
aa Amennyiben o kontro]lok - kiolokítósuk hiónyo, illetve hiónyossógoi miott - nem

biztosítottók o hibók megelózését, fe|tórósót, kijovÍtósót és ez veszélyeztette oz eledmé.

nyes, megbízhotó műköáést, o kontroll múködésének megbízhotósógo 9yen9€ minősí.

tést kopott.
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. o soiót bevételek előilányzotqi és o kóItségvetés megolopozásót szolgóló he-

lyi róndelet€k összhongio biztosÍtott.e;

. o zóTszómodós készítés folyomdtóbon n€m ellenőrizték oz intézmények óltol

;'.;ii;;li';"9;tósokkoÍtöIténő elszómolóshoz közólt mutotószómok odo-

toinok megbízhotósógót, oz intezm
nok szobólyszerúségét' tovóbbó oz i

volomint onnok o Képviseló-testtilet
voló összhongiót.

A Poloórmesteri hivotol 2008. évi ele

tók ó.-ttot végz€ft korbontoÍtósi,
lotos kioddsok fedezetére 6,7 millió
nem módosították. Az e|őirőnyzot 4o/o-o

tervezett el6irónyzotot. A 2008' évben o
.tortási, kisiovítósi munkókro kifizetett
iodósokon belül 7oó-os qrónyt képviselt.
millió It eredeti e|óirónyzotot terveztek,

mely o dologi kiodósok előirónyzotónok 1%-ót képezte és oz év folyomón nem

módosítottók.

A megrendelésekben, szerzódésekben meghotározott korbontortósi, kisjovítósi

Á..nt-at top..oroatok o Polgdrmesteri hivotql óltol ellátott felodotokho/5. A

iü."??"iőái". áto| vélzett korbontortó'i' kis'oűtósi munkók ki-
i'"ic""ir.É"on 

"lszónro|t-9ozdosó9i 
eseményeknél o szoknol tel|esí-

ia;i;;;É;á"' utolvónf elen|eg'yzés nűködésének megbízhotósó-
go gyeng€ volt, mivel

sóvol oz ellenőrzés elvégzését, hogy
séoét o szoftver-tonócsodós' o gepkocsi

só]vósórlrisokaó, o telefonközpont-iovítós, o szerveÍtelepÍtes gozdqsogi ese-

ménveinél, o szerződések, megrenáelések szokmoi teljesítésének igozolósdt o

';;iii,;.;;;;á;", 
o geptoói múszoki vizJgóztotós gozdosógi eseményei

''eí 
ot-a"vor..' niányábon nem ellenóízte. Az irodogéPek korbontortoso

lesen ellenórzött külsó szolgóltotó dltol vé9.
irodo9épeinek Iovítdsóro' korbontortósóÍo,
lvítósro, sámítógépek ótolónydíjos korbon.
lözpont szer€lésére irónyultok.

sAjogosultsógviágo|otdnokhionyo.o2oo9.móius27.i'és2oo9'iúnius29.ikifizete.
."l'n!tio, t,,.,"'q,,".-úsé9 vizsgólotdnok hionyo o 2oo9. móius 27.i kifizetesnél'

.? A iegyzó oz Ámr' 135. o szemben oz 50 ezer Ft

IoiáJoí,e1drósrend|ét, nyi ójót nem szobólyozto,

oz 50 eze; Ft olotti kötelez Ámr. óItoI elóíÍt tortol
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oozdosóoi eseménynél o benyújton
íril onyágtoltségeketaa is tortolmoz
igazdrójo ezeÍ| ö zeg kifizetésének sz
(1) bekezdésével zemben. A szokmo
bekezdésével szemben oz irodogép.k
oz ótolánydíjos szómítógép.korbontortós 9ozdosógi eseményeinél onnok el.

lenére igozolio o szokmái teliesÍtést, hogy o kötelezettsé9vóllo]ós.doklmen-
tumo ném tortolmqzto az e|végzendó felodot mennyiségét, o korbontoTton-

dó eszközök ozonosítóit

. o kolbontoltási kisjovítósi szol9áltotósok#ffi.Ti"'J':'":í"".*1],1*lTi

]történteről, mivel nem észrevételezte o
í dótum rögzrtésének elmoroddsót, to-

|.'€,, kifejezés hiónyát oz Amr' 135. 0 (5)

bekezdésben foqloltok ellenére. A 02 utolvdny

e|lenjegyzóje oi Ámr. 134. s (9) lenére o7 50

"'"' iűtotti beszerzések _ szoftver-tl ki vi^gáztd.

tds - 90zdosógi eseményeinél
tolbon vezetett kötelezettségv
lezenséqvdlloló nevét' A2 ilodo(
helyreólÍtós, oz ótolónydíjos szómíl
tortós 9ozdo5ó9i eseményeinél oz AÍ
o' ,'toiua''y elÉnjegyzőjé nem észrcvételezte, hogy oz Ámr. -134'.s 

(8) bekez.

désében elóírtok ótÍenere o kötelezettségvóllolás elleniegyzése elmolodt. Az

utolvóny elleniegyzőie nem lótto el oz Ámr. 134. s (9) bekezdés o) pontióbon

rogtott átenorioíi rel;dqtoit, mivel oz utolvóny.áiHJ:?J'T:Í 
ff 3;j[1:.#

rdósi előirónyzot, illeve o kifizetés idő.
llt.e. A költségvetési előilónyzot ellenór-

'e volt, hogy o Polgórmesteri hivotolbon
o 2oo8' évben o korbontortósi, kisiovítási kiodósokrc jóvóhogyott költségve-

tési előilónyzothoz képest o tényleges teliesítés 121%.os. ttll]épést mutolott, o

2oo9. évbe; qz I-Ill. negyedéves pénzforgolmi odotok olopión oz elóirónyzat
tullépés 89%.os, melyói megsértették oz Ílht. Izln' s (1) bekezdésében fog.

loltokot.

A 2oo8. évben és o 2oo9. t-llt. negyedévben o költségvetési pénzforgolmot érin-

tó, o külső szolgóltotó óltol végzett korbontoltósi, kisjovítósi szolgóltotásokkol
koDcsolotos kifr.zetéseknél oz érvényesítő oz ÁmI' 135. 5 (5) bekezdésben meg-

hotrirozott felodot<it nem megfelelően lótto el o fókön}vi szómlók ki|elölésénél,

mivel oz egyéb kommunikóiiós szolgó]totósok (szoítvertqnácsodós, weboldol

korbontortái;, oz odók, díjok, egyéb benzetések (gépkocsi műszoki vizsgózto-

ta9, es o kopcsoloaó egyéb kiodások (gépkocsi zöldkórtyo) esetében- o korbon-

toÍás, risioütas főkönyvi szómlót jelölte ki o Vhr.9. szómú meuéklet 9. c)

Dontióbon előíTtok ellenéIe.

s Az irodogep-korbontortosro benyujtoí
l4oorVdb.ArA koÍbontonosi' volomint
Ft+ÁFA onyogkó]tséget is tortolmozott'

szómlo o szerzódésben szeÍepló gépenkénti
42 rt+^folkín kiszálldsi díion feIüI 3180
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A Polodrmesteri hivotol 2oo8' éVi elemi költségvetésében o gépek, bet€nde-
zések; ós fe|szere|ések beszerzésével, |étesíté$év€t kopcsolotos kiodósok

fedezei&e 4,6 millió Ft előirónyzotot terveztek, mely összeget oz év közbeni

módosítások eredményeként 1o,7 millió Ft-ro emelt€k. A teliesítés összege 2008.

bon 8,8 millió Ft vott. Az eredeti előirónyzot lolo.ot, o módosított előirónyzot
4oó-ot; míg o teljesítés 147o.ot képviselt o felholmozósi kiodósokból. A 20o9. évi

elemi koltiégvetésben o,4 millió Ft eledeti előilónyzotot terveztek, o felholmo-
zósi kiodósok o,loó.ót.

A meolendelésekben, szerzódésekben meghotórozott gépek, berendezések és fel-

szerel-ések beszerzése és letesítése kopcsolódott o PolgáImesteri hivotol óltol el.

lótott felodotokhoz{,. A géP€k, berendezések és felszerelések beszerzése,

lét€Jítése gozdosógi elernényei között €lszómo|t kiodósoknól o szok-
rnoi tel|esítésigozolás és dz utolvány el|eniegyzés rnűködésénck rrreg.

bízhotósógo gyenge volt, mivel

. o szokmoi teljesítést igozoló nem tett eleget oz Ámr. 135. $ (2) bekezdésében
kmoi teliesítésigqzolás
o belső szobólyozós ell
35. 5 (1) bekezdésében

lízingszerződéshez kopcsolódó gozdqsági eseményeknél, mivel onnok ellené.

Ie ig;zolto o kifizeté;ek jogosultsógót és összegszelúségét, hogy o s-zómlán

feltíntetett jogosult megnevezése és cime nem egyezett meg o szerződésben

rögzítettekkel, tovóbbó o kiflzetés olopjót
ben rögzÍtett tőke és komotösszeg szerepe
oz Amr. 135. s (1) bekezdésében fogloltok
soló vezérlőkórtyo csere esetében oz összegszerűség ellenőrzését, mivel o

megrendelés nem tqltolmozto o kótelezettségvóllolás összegét;

. o gépek'
zője o'z A
szokmoi
Iögzítésének hiónyót. Az érvényesíté
135' s (5) bekezdésben fogloltok elll
tot.o" "ó. szercPelt oz ,,érvényesítve,'kif€jezés. AZ ellenjegyó oz utolvóny.
Iendeletek elleniegyzésénél nem tortotto be oz Ámr. 134. s (9) bekezdés c)
pántiabqn roqtoitáí(ot, mivel nem észlevétetezte, hogy oz Ámr. 13a' s (8) be-
.tezdisében 

eiőírtok ellenére q kötelej őzte meg ozok

elleniegyzése' Az utolvány el] 134. s (9) be-

kezdés'á) pon!óbon foglolt euenlegyzését

megelőzőeÁ nem gyóződött meg orról, hogy o Polgórmesteri hivotol jóvóho.

ovo.tt kolsoqvetéséLen o kötelezettségvállolós tóIgyóvol összefiiggő kiodósi

óÍőirónyzot,-illeve o kifizetés időpontiábon o fedezet rendelkezésre ó]|t-e. A

kölségíetési előilónyzot ellenőrzése elmulosztósánok következménye volt,

.9 A Polqórmesteri hivotol fénymósoló vezérló kórtyo cseÍére, fénymóso|óJízingre és öl.

tözó koiténeÍ vósóIlósdro kö6rt szelzódéseket'
so A lízingszerződés szednti 2oo9' I1I. 1-én esedékes tóke törlesztó részlet 298,93 cHF,

"toi.| 
t.oúot 38,61 CHF.fel szemben, o szómlón 301,71 CHE és 32,26 cHF szerepel'

Emellett o szómlo 8oo Ft tsszegben biztosítósi díiot is tortolmoz'
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hogy o Polgórmesteli hivotolbon o 2oo9. évben oz egyéb géPek, bercndezé.
seli és felsz-erelések vósórlósóro 4óo ezer Ft összegű kiodósi előirónyzotóvol
szemben o 2oo9. I-Itl. negyedévben 1559 ezer Ft kiodást teljesítettek, 02 elői-

únyzot tullépésével megiértették az j\ht. 72lA' s (1) bekezdésében foglolto.

kot.

A ellenórzése
ho olbon o 200
és őilónyzotro
o 2oo9. I.llt' negyedéves pénzforgolmi
könyveltek.

A 2008' évben és o 2oo9' I-III. negyedévben o költségvetési pénzÍolgolmot érin-

tó, o qépek, berendezések és felszerel fizetések-

néI oz.éwényesitó oz Ámr. 135. 5 (5) otót nem
szómló} ymósoló-
yom.különbözet kiodósoinóI o gépek, belen-
forgolmi főkónyvi szómlót jelölte ki q VhI. 9.

szómú melléklet 9. c) pontiábon előírtok ellenére.

Az utolvónyozó o gépek, berendezések és felszerelések beszeEésének elóirány-

'o1o 
teri'e.ó teliesíieti öltözőkonténerek vásórlósánqk gozdosógi eseményéné]

oz Ámr. 138' s (3) bekezdésében foglolt előírósok ellenéIe oz odós- Vételi szer-

ződésben szerepió ellenéÍték - 1,5 millió Ft - hozipénztdron -történő 
felvételét

soiót moqo iovóro utolványozto. Az összeg ótvételét oz elodó írósos nyilotkozo-
táúon eliimerte' oz öltözókonténereket o PolgármesteTi hivotol leltórábo felvet-

ték.

A Polgármesteri hivotqlnól o műkódési célú Pénzeszközótqdósok ó|lorn-
tróxártóson kíviilr€ teliesített kiodósoinok fedezetére o 2oo8' évi €lemi költ-

ségvetésében 171, 8 millió Ft elóirónyzotot teÍvezetek, mely összeget oz'év köz-

bói módosítósok eredményeként 172,6 millió Ft.ro emeltek. A 2008. évi teliesr

tés 157,3 millió r'yzdt 99o/o-os,

98olo-os' o telie kéPviselt oz
pénzeszközótod ából. A 2009.

ieÍveze\Í 219,6 lőirónyzotként tervezett 218,2millió Ft

működési célú pénzeszközótodós előilónyzot oz óllomhózto óson kívüli pénz-

eszközótodósok előirónyzotónok 99ok.g vo|t' A Polgómest€ri hivotol o fel.
holmozósi cé|ú pénzószközótodó$ok ó|lo'nhóztortóson kívülre teljesí
tett kiodósoinok fe.dezetére o 2oo8. évi elemi költségvetésében 1,8 miuió Ft elői
ronyzotot tervezett, mely összeget oz év kdzb€ni ként

4,7,mi|lió rt.ro emeltek. A 2oo8. evi teliesítés 3,4 elői.

rőnyzqt LVo-os, o módosított e|őiÍőnyzot zo/o-os, ónyt

képviselt oz óllomhóztortóson kívüli pénzeszköz

bó]. A 2oo9' évi elemi költségvetésben tervezett
pénzeszközótodós előirónyzot oz dllomhóztortó
ólőilónyzotánok 1olo-o volt.

Az előirónyzotok felhosznólósórc vonqtkozó tómogotósi okmónyokbon meg.

hotórozott cél dsszhongbon volt oz Ötv. 8' s (1) bekezdésében foglolt i'nkor.

5E
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mónyzoti felodatokkolst. A Polgólme ködésl és fel-
holáozósi célú Pénzeszkózótodós kívü|re t€|i€-
sített kiodósoi Íözött elszórrrolt gc é| o szoknroi
teliesítéslgozolás és oz utolvóny €ll€n|€gyzés rnűködésén€k rn€gbíz-
hotósógo gyenge volt, mivel

. o szokmoi teljesítést igozoló nem tett eleget oz ÁmI. 13s. s (2) bekezdésében

fogldltoknqk, mivel - o belső szobályozós hiónyossógoi miott - o szokmoi
telijesítésigozolós dótumót nem rögzítette. A szokmoi teliesÍtést- igazoló oz

Egiessy Kft', o Vórosúzemeltetési Kft' részére, oz iskoloolvosi ellótóslo (előleg)

éi gépkocsl-koruontortósro teliesített kiodósoknól oz Ámr. 135.

dés?úen fogloltok ellenére nem végezte el o jogosultsógs, és oz
séo53 ellenőrzését, mivel nem észrevételezte, hogy o 2009. évi i
reideletben szereplő támogotási iogcímek jo9osultioi nem voltok ozonosok o

szerződésekben, meglendelésben megjelölt jogosultokkol, volomint q szerzó-

dések nem tortolmoztók o kifizetések összegét és ütemezését;

. az utolvóny elleniegyzője <,z őI]'.lmhőzÍqÍtáson kívülre teljesített pénzeszköz-

ótodások gozdosógi eseményeinél oz Ílmr' I37 ' s (3) bekezdésében fogloltdk
ellenére nóm gyaiődatt meg o szokmoi teliesítésigozolós megtörténtéről, mi.
vel nem észrevéte]ezte a dófum rögzítésének hiónyót. Az érvényesítés meg.

tdrténtének ellenőrzésénél nem észrevételezte oz Ámr. 135. s (5) bekezdésben

fogloltok ellenérc, hogy o bizonylotokon nem szelepelt oz /, érvényesítve,, klÍe.

iezés. Az utolványok elleniegyzóje oz utolvónyrendeletek, volomint o kiodósi
pénztdrbizonylotok elleniegyzésénél nem tortottq be oz Ámr. 134' s (9) be.
^kezdés 

c; pont|óbon rogtáttotot, mivel _ oz Ámr. 134. s (8) bekezdésében elő-

írtok ellenére - nem kifogásolto oz Egressy Kft., o VóIosiizemeltetési Kft., oz
iskolaorvosi ellótás, volqmínt o gépkocsi.korbontoíós gozdosógi esemé-

nyek!él o szelződések, megrendelés- ellenjegyzésének hiónyót' Az utolvó.
nyok ellenjegyzóje nem lótto €l oz Amr. 134. $
foglolt ellenőIzési felodotoi! mivel o kifizetések
sét megelőzően nem gyóződöft meg orról, hogy

51 A megfelelóségi teszt elvégzése sorón tételesen ellenőrzt'tt ó]lomhóztortáson kivü|rc
teliesiteti működisi célú pénzeszköz dtodósok oz önkormónyzot közművelódési, kultu.
róús felodotoinok, oz Önkormónyzot olopfokú oktotósi, nevelési tevékenységét segító,

volomint vóIosüzemeltetési felodotoinok, oz iskoloorvosi ellótósnok, volomint o Foltr.

védó Egyesület gépkocsi jovítósi kóltségeinek tómogotósóÍo szolgóltok.
5, A 2oo9' évi költségvetési Íend€let nem toftolmoz óllomháztortóson kívülrc teljesített

műkódési céIú pénieszkőz ótodósi előirónyzotot oz Egressy Kft., o vórosüzeme)tetési

Kft',oz iskoloorv;si ellótóst végzó gozdosógi tórsdsóg mint iogosultok számóro. A pol.

odrmester o Polodrmesteri hivotol nevében rende|

;ót kéDezó HMR-.227 forqoImi rendszdmú gépkocs
vó|]ol[ozó részére fizettek ki, óllomhóztortison k
eszközótodósként szdmoltok eI, o Foluvédó Egyesúlet Észére o 2oo9' évi költségvetésl

rendeletben jóvóhogyort tómogotós terhérc.
53 Az Egressy Kft.vel kotött mególlopodósbon, o Vórosüzemeltetési Kít-v€I és oz iskolo.
orvosi ; ótásro kötött szelződésekben nem lógzítették o tómogotósi keret nogysógót és

o folyósítós iitemezését' A gépkocsi'korbontortósro vonotkozó okmóny nem toltolmoz.
to oz összeqet.
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ben o kötelezettségvóllolós tórgyóvol összefiiggő kiodási előirónyzot, illetve

o kifrzetés időpontjábon q fedezet rendelkezésre óll.e.

A 2oo8. évben és o 2oo9. I-III' negyedévben o költségvetési pénzfolgolmol enn.

iá, á' arro.r'a'to.tóson kívúlre kj'rténó pénzeszközótodósokhoz kopcsolódó ki-

il"iaser."er oz érvényesítő oz Ámr. 135. s (5) bekezdésben meghotórozott fel.

ááátái '"Á ^"9r"r"lóen 
l<itto el o fókönyvi számlók kiielö)esénel, mivel o 9éP-

toái-t.o.uonto.ia" gozdosógi esernénynéI o múködési célú Pénzeszközótodós
dllomhóztqÍtóson kivülÍe főkönyvi szdn
molto el o Vórosüzemeltelési Kft. részérr

kot, oz iskoloorvosi ellótósnál vósórolt k

let 9. c) pontjóbon előírtok ellenére. A korbo

'á't 
e., á uala.ort köözolgóltotósok óllomhóztortóson kívüli működési célú

pénzeszkoz<itodásként töfiénó tervezésével és elszómolásóvol megsértették o

!'-il;. t"' ló. s (3) bekezdésében szerepló o,,tadolom ekődlegessége a forrnóval

Ii.i^" ""a^íiii 
olopelvet, melynekkövetkeztében o 2oo8. éVi éves költség-

veiesi beszamotóbon éj o 2009. l-IlI. negyedéVi pénzforgolmi .ie|entésben 
o

gá'áosagi eseményeket nem o tényleges gozdosógi tortolmuknok megfelelően

mutottók be.

qóltotó óltol végzett kolbontortósi, kis.
ndezések, Íelszerelések beszerzésével, lé-
idési és felholmozósi cé]ú pénzeszközót.

odósok óllomhóztoÍtóson kívülrc elszómolt kiodósok teliesítése soIón o szok.

trrqi te én€k m€9-

bízhot iegyző á|tol

kijelölt végezték el,

mert -
kioddsok te|!esítéset megelőzően nem rr

szo korbontortdsi,
teli ok hiónyóbon,

",ó 
űködési és fell

iámh<izrorrcison kívülre gozdosógi eseményeinél oz okmónyok.hiónyossógoi

miátt n". 
"tt"''o.i't" 

o 1ógosulságot, oz összegszerúséget, o kötelezettségvdllq.

lósbon fogloltok teliesítéset. Az uto|v(

szokmoi teljesítést igozolásnóI o dótuÍr
Az
kisj
zle, on vezetett kö-

enkénti kötele-
Az utolvónyok

zettsé9vóllolós el]enie9yzésének elmoro.
lését megelózően nem győződött meg or.

lomint oz egyéb gépek, bercndezések
előirónyzot túllépéshez v€zetett'

A Polgármesteri hivotolnól q Pénzügyi-szótnvitell tevékenység s.zobályo-

""..'á9áiát 
r'ia"yossógoii feloáotok szobó|yszerű vé9rehoitósábon
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3.3.

rnogos kockózotot ie|entett€k és o szokmoi teliesítésigozolós, volomint oz
utoúóny elleniegyzés működésének megbízhotósága gyenge vol! ezó|tol
fennó|it o lényeges hibo, szobólytotonsóg, illetve gyenge t€liesít-
mény kockózoto.

A Polgórmested hivotolbon o pénzügyi-szómviteli felodotok ellótádnól olkol.
mozott informotikoi Iendszerek belső kontrollioinok megbízhotósógo gyenge
volt, mivel nem tesztelték az kotosztrófo elhóTítási tervet, oz olkolmozott fő-

könwi könyvelési rendszer nem olkolmos hoz2óféÉsi jogosultságok hozzdlen-
delé;éhez, á számvite]i szoftvereknél nem biztosÍtottók o je]szovok hosznólo.
tát, nem voltak dokumentóltok o vóltozóskezelési eljdrósok, oz olkolmozott
szoftvel nem biztosította ellenőÉési listo készítésének lehetóségét dokumentól-
hotó módon n€m ellenőrizték oz elmentett odotóllományokból q pénzügyi-

szómviteli odotok helyleóllíthotósó9át.

A belső ellenőrzési kötelez€ttség teliesítése, iovaslotoinok
lrosznosuláso
Az onkormónyzot o belső ellenórzési felodotok ellótósót külső szervezettel kö-

tött megbízdsi szeződésselÍ oldofto meg.

A betső el|enőrzós szervczeti k€reteínek kiolokítóso és szobríL|yozóso a
belső ellenőrzési felodotok megfelelő, szobólyszerű végrehojtósóbon összessé-

9ében olocsonfs kockázotot ietentett, mivel o iegyzó gondoskodott o bel-

íő elenóÉés kül.ő szolgáltotóvol történő megszewezéséről, o külső szervezettel

kötött mególlopodósbon rögzítették o belső ellenőrzési vezetői felodotokot. Az
ellenőrzési végiő rendelkezett inegf€lelő iskoloi végzettséggel. A jegyző óltol ió-
vóhogyott beliő ellenőrzési kézikönr/ben előírtók, hogy o ielentések tortolmoz.
zonoi.oz ellenórzési progromnok megfelelően következtetés€ket, iovoslotokot,
o működéssel, gozdólkodóssol, tevékenységgel kopcsolotos előnyös és hátró-
nyos összefiiggéseket, összefoglaló, r
eredmény€kről és o hiónyossógoklól,
ónyossógok felszómolásóIo. A belső ell
álál elfógodott kockázotelemzésen olopuló strotégioi terwel és- év.es.ellenőrzési

terwelsó' 
-Az 

ellenőrzés lefol}totósóhoz o belső ellenőrzési vezető óltol elkészített

ellenőzési plogromokot o jegyző hogyto ióvó. A belső ellenóüések nyilvóntol-
tósóvol kopcso1otos előírósokot meghotóIoztók, o belső ellenőrzési vezető ki.
olokítotto áz euenőrzési jqvoslotok o|opión tett intézkedések nyomon követésé.

Től o nyilvóntqrtóst' Annok e||enére összességében o|ocsony to|t o kocká-
zot, hogy o Polgómesteri hivotol szMsz-ében nem hotóroztók meg, hogy o
belsó ellenőrzést külső szeIyezet végzi, q belső ellenőrzési vezetó felodotkörében

5{ A megbízósj szerzódést 2006. december 6-ón kötötte m€g Tcso vóIos iegyzője. 2009.

szeptember 1-én o vdllolkozó néwóltozóso miott módosÍtották.
55 Alocsonynok minősítettük o kockózotot, ho o kontrollok - végrebojtósuk esetén -
megfeleló védelm€t nyújtonok o hibók bekövetkezése ellen.
56 A KéDviseló.testiil€t o 22ol2$7. (xI' 28') szómú hotóÍozotóvol fogodto el o belső el.

tenórzé; 2oo8-2o1o. évekre szóló középtóvú ellenóúési térvét és o 2008.2012' évekÍe

szóIó strotégioi tewét.
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ikönyv esetenkénti felülvizsgdlotól es o

lozto o külsó szokértók bevonosoro vo.
elió.

voló-

sított felodotok végrehoitósáro és oz ztosí-

iJi"r.ryi.. or.ttílűködő gozdosógi :sosógokműködésére.

telemzésben o kockózotok értékelésénél
szerinti gqzdólkodóst' o

t, o normotív és közpon-
szobdlyossó9ót' Közepes

ldelet betortósót és o tárgyi eszközökkel
.dmoootdsdnok szobólyossd9ót és o iog.
Képv.iselő.testülel óltol jóvóhogyoft - o
llenórzési tervek torlo|moztdk o kockd-

zoninok éÍtékelt teniletek eIIenőrzését.

A 2oo8. éü ellenőIzési tervbens7 nyol pénzügyi és négy

í""-Á'"i"ri""7''e" ,zerepelt, omelyúől hivotols. és hot oz

i"iöáo"y'"ii""o''eséIó irányult. Az ( sorón 92 nopot o

.""tát"íi fe]odotokro, 1 2 nopot o "".1"J:'^';':,.s3fái1TtrJ:l ffiT }'#i:

:lső ellenőEési tervben.

A 2oo9. évi belső ellenőrzési tervbensÍ

hórom lendszercllenőrzés szerepelt, or

előző évben is tervezett vizsgóloton tü

se is szelep€lt o tervben. Az lntézmén]
zárszómoá<is, volomint o bonk és pén

57 A 2oo8' évi etlenőrzési tervet o Képviseló't€stület o 219l2oo7. (xI. 28') szómú hotóro.

zotóvol hogyto ióvÓ.
5!AbelsőellenórzéstekintetébenoPolgórmesterihivotolellenőrzéséheztortoákorész'
ben önólló gozdólkodósi jogkörú óvodo ellenórzése is.

5,A2oo9.éviellenőrzésitervetoKépviselő.tesruleto225/2oo8.(xI'26')szómúhotóro.
zotávol hogyto ióvó.
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4.
^z ^sz 

KoRliBBr ELLENőRzÉsr JAVASIJITAI AIJ\P|,{N KÉszÍTErr

A belső e|lenőrzós rnűködéséné| o kiolokított kontro||ok m€gbízho-
tó3ó9q összességében kivólófi volt, mivel oz tnkormdnyzqmál o belső el.

lenőI;és ellótásánok módjo megfelett oz ttv. 92' s (8) bekezdésében fogloltok.
nok. A 2oo8. évben o tewezett ellenőIzéseket o Polgórmesteri hivotolbon és oz
Intézményben o belső ellenőrzési vezető óltol készített és o iegyző óltol ióvóho.
gyott ellenőrzési progrom oloPjón hoitottók végre. A belső ellenőIzésó] készült
jílentések megreliltek o jogszobólyi előírósoknok, oz ellenórzöttek nem tettek

bszrevételt. A belső eltenór o feltórt hiónyosságok megszűntetéséIől utóü2J9ó-
lottol győzódött m€9. A belső ellenórzési vezető az elvégzelt ellenóIzésekről, o

ielenté;ben tett megállopítósok, iovoslotok ho nrilvóntortóst ve-

letett. e 1e9yző oz ímr '.149. s (2) bekezdés c) lolt, Ámr' 23. szá.

mú mellékÍetében rögzített, o belső kontrollok értékeléséről szóló
nyilotkozottételi kötelezettségének nem tett eleget. A 2oo8. évi belső ellenőrzé-

sóklől készített összefogloló jelentést o belső ellenőrzési vezető készítette el, és o
polgdrmestel hotáridőben o Képviselő.testüIet elé teriesztette6t. Az ellenórzése-

L"t o zooa. évi belső ellenórzési tery ütemezésének megfelelően végrehaitottók,
soron kívüli ellenőrzés nem történt'

A 2oo9. I.III. negyedévben o III' és IV. negyedévi bonk. és Pénztórbizonylotok
ellenóEése kivételével volomennyi, oz éves ellenőEési tervben tervezett felodo-
tot e|végezték. A helyszíni ellenőrzés ideie olott folyomotbon volt o tartolékként
megielölt közbeszeIzési eljóÍós tefolytotósónok ellenőrzése. Terven felüli fe.

Iodotként ielentkezett oz Intézménynél o tontóÍgyfelosztás vizsgóloto.

rNTÉz(EDÉsr TERV VÉGREHAJTÁSA, EREDMÉNYESSÉGE

Az önkormányzat gozdólkodósi rendszerén€k ótfogó e|-

lenőrzése során tett iovoslotok végrehoitásóro tervezett
intézkedések rnegvolósulása

Az ÁsZ qz tnkormányzot gozdólkodósi rendszerét o 2006. évben ellenórizte ót.

fogó jel]eggel, melynek sorón nyolc szobólyszerűségi és hórorr cél$zetű.
séll-jovoslotot tett6,. A polgórmestet _ az Ász ielentésben fogloltokól - o

20o6. 

'onuár 

25-i képviselő-testtileü ülésre készített tóiékoztotót, volomint in.
tézkedési terve! melyet o Képviseló-testiilet 6/2006. (I. 25.) számú hotÓIozotó.
vol tudomósul vett' A iovoslot megvolósulóso érdekében kiodott intézkedési
tervet - o hotóridők és felelősök megielölésével - o polgármeste! 20oó. jonuór
27-én küldte meg oz Ász.nok. Az intézkedési tervben o polgórmestel orról is tó.

4.1.

& A kontrollok működésének megbízhotósógót kivó|ónok éItékehik obbon oz esetben,

ho ozok múködése - esetleges opIóbb hiónyossógoktól eltekintve - megfelelt o hibák
megelózésére és kijovítósáro meghotdÍozott szobólyozósnok és o legmogosobb szintű
elvóIósoknok.
ót A KéPviselő.tesruIet o belsó el]enórzésról készítert i€Ientést oz 5612009' (|||.25.) sza-

mú hotórozotóvol elfogodto'
62 A iovoslotokbo nem szómoltuk bel€ ozokot, melyek iogszobályvdltozós fo)ytón mdf
nem dktuólisok,
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jékoztotóst odott, hogy mely iovoslotok hosznosítósóro tettek intézkedést oz
AsZ ellenőIzés befeiezése ótd.

Az ÁsZ óltol tett |ovoslqtokból oz intézkedé$l t€rvbcn foglolt hotóridő-
r€, illetve o tóiékoztotóbon megielölt időpontro 36010 hosznorult, t.8o/o tész-
b€n tcliesült, 46 o/o nern tel|esült. A szobályszerúségi jovoslotok 13 o/o-q reo.
lizólódott, 25 o,h-o részben, 62 o/o-o !7em hosznosult. A célszerűségi jovqslotok
reolizálódtok.

A szobólyszerűségi iovoslotok közii| egy volósult rn€g, mivel oz éves el.
lenőrzési tervekben oz egyes ellenőrzéshez szükséges kopocitást o Ber. 21. $ (3)
bekezdés e) pontiónok megfelelően meghotóroztók.

A következő szobótyszerűségi |ovos|otok részb€n hosznosultok:

. o iegyző utosítósóro oz egy bonkkivonotbon több tételben megjelenő bonk-
költségek esetében összesítő bizonylotot készítenek, ozonban o gyokor|otbon
kiqlokított rendszer nem felel meg o szómv' tv. 167' s (1) bekezdés o).9)
pontjában foglolt - o kön).wÍteli elszómolóst közvet|enül olátómosztó - bi-
zonylotok óltolónos formoi és toÍtolmi követelményeinek;

A Pénzügyi iIodo ügyintézője szómológéP szologot csotol oz utqlvónyr€ndelet
mellé összesítő bizonylotként, omelyen cstrpdn o bonkkivonoton szerepló össz€.
gek szerepelnek, de nem tortolmazzo o bizonylot megnevezését és so$ámól
vogy egyéb mós ozonosítójót, o bizonylotot kióllító és ellenórző nevét, olóírósóL
o bizonylot kióuítósónok idópontiót, o gozdosógi művelet tortolmónok leírósót
vogy megjelölését, értékbeni odotoit, bizonylotok odotoinok összesítése esetén oz
összesítés olopióul szo|góló bizonylotok köIének, volomint onnok oz időszaknok
o megielölését, omelyre oz összesítés vonotkoák

. o iegyző gondoskodott orról, hogy o kötelezettségvóllolós nyilvóntortdsbo
vétele sorszómót o bizonylotokon feltiintessék, de o kiolakított rendszer nem
olkolmos o kötelezettségvóttolósok beozonosítósóro"., ezóltol o szokmoi tel-
iesítésigozoló és érvényesítő nem fud eleget tenni oz Ámr. l35. 5 (1) bekezdé-
sében foglolt kötelezettségének, 02 utolvóny ellenjegyzóie oz Ámr. t37. s (3)
bekezdésében foglolt kdtelezettségének. A kötelezettségvállolós-nyilvóntortás
nem felel meg oZ Ám!. 134. s (13) bekezdésében foglolt követelménynek
sem, mivel obból nem lehet mególlopítoni oz éves kötelezettségvállolós ösz-
szegét, csok o mcfu kinzetett összegeket, illetve nem tortolmozzo o folyomotos
teljesítésű szelződések te]jesítésére tortqlékolondó ósszeget.

A következő szobólyszerűség| iqvq$lqtok nem teliesü|tek:

. o iegyző nem készítette el, ezért o polgórmestel oz intézkedési tervben foglo]t
2006' mórcius 31.ei hotóridőig nem teriesztette o Képviselő-teshilet elé o

63 A Pénzügyi irodo ügyintézője o kötelezettségvdllolds-nyilvóntortósi sorszómót felve-
zeti o bizonylotoklo, de o kötel€zettségvóllolós dokumentumón (szerződés, meglende-
lés, megbÍzós) ugyon€z o hivotkozósi szóm nem szerepel' Ennélfogvo o nyilvóntoltós.
bon szerePlő sorszómhoz utó]og, ellenórizhetó módon nern lehet hozzórendelni o köte.
lezettségvállolósi dokumentumot'
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Polgórmesteri hivotol szMsz-ének kiegészítését o Polgórmest€ri hivotol 9oz.
doúqi szervezetének, onnok feléPítésének és felodotoinok meghotározósó-
vql o} Ámr. 17. s (1) és (4) bekezdése szerint;

. q iegyző oz intézkedési tervben foglolt hotófidő utón 2oo9. októbel 2-ón ké-

sáteíe eI o gozdosógi szervezet ügylendiét ozonbon obbon, oz okkor hotó-

lyos Á'mr. 17. s (5) bekezdésében fogloltok ellenére 
- 
nem hotórozto meg,

iénztigyigozdosógi felodotokot ellótók helyettesítésének. rcndjét,- o belsó

t"'erve-ri uótutD és külső kopcsolottortós módjót, o 17. s (2) bekezdés rendel-
iezései ellenére o vogyon hosznosítósóvol, hosznólotávol, o beruhózósok le-

bonyolítósóvol kopcsolotos felodotokot, volomint o Polgórmesteí hivotol.
hoziendelt mós koltségvetési szervekkel kopcsolotos felodotok ellótósót;

. o iegyző gz intézkedési tervben fogloltak €llenéle továbbro sem. szobólyozto
o vii. lq. s (2) bekezdése olopján o főkönyvi és anolitikus nyilvóntortósok
egyeztetésének és dokumentólásónqk formójót

. a iegyző oz itSZ iovos]oto ellenére nem gondoskodott o FEIJVE rcndszeT m|i-

kódíótése keretében o kötelezettségvóllolós ellenjegyzéséÍe vonotkozó előíní-
sok betortósáról, mivel o 2oo8. évben és o 2009. év t.Iu n€gyedévében o k(j.

telez€ttségvállolósokot oz Ámr. 134. (8) bekezdéseben foglolt elóírós ellenéIe
nem elózte meg ozok elleniegyzése;

l a iegyző oz Ámr. 135' 5 (1) bekezdésében elóírtok etlenére nem intéz}edett
oáoi, rrogy o t<ioaasok teliesítésének és o bevételek beszedésének elrendelése

előtt okrriányok olopión ellenórizzék, szokmoilog igozoliók ozok iogosultsó.
9ót, osszegsierűségét, o szerzódés, megrendelés, mególlopodós- teljesítését,

i'i.t,et - o 
-t.tita .'ótgóltotók óltol végzett kofuontortási kisiovítósi munkák.

nól, o gépek, berendezések felszerelések vósórlósánok, létesítésének kiodóso-
inól, éJ o mrikodési és felhqlmozósi célú óllomháztortóson kívülIe teljesített

Dénzeszközótodósoknál _ dótum lögátésének és megfelelő dokumenfumok
iriónyóbon nem ellenórizték o kÍffzetésekjogosultsógó! összegszerúségét és a
szelzadés szerinti teliesítést. A iegyző az Ász iovosloto ellenérc nem intézke-

dett oz Á'mr. 137. 5 (3) bekezdésében etőírtok betortósórót o szokmoi teljesí-

tésigozoló's és oz érvényesítés megtöIténtének oz utolvóny ellenjegyzóje álto.
li eiienőrzésélől. Az utolvóny ellenjegyzó - oláíróso ellenére - nem lótto el

Amr. 134' 5 (9) bekezdés o) és c) pontioibon előírt ellenőrzési felodotoit mi.
vel nem észrevételezte, hogy o kötelezettségvóllolós tárgyóvol összefuggó ki.
odósi előilónyzot o költségvetési rcndeletben nem állt rendelkezésre, volo.
min! hogy o 

'kötelezettségvóllolósokot 
nem e]őzte meg ozok elleniegyzése.

A célsz€Íűség| iovoslotok hqsznosultok, mivel:

. o polgórmester hqtáridőben kezdeményezte o szómvevőszéki -el]enóEés 
to-

poiztálotoinok Képviselő-testiilet óltoli megtórgyolósót, o feltórt 
-hiónyossá-gok megszüntetéséie intézkedési terv késátését, melyet o Képvisel&testiilet el

fogodoft;

. o iegyző o Polgármesteri hivotol Pénzügyi ircdóión dolgo-zók munkqköÍi le.
írósái - oz intézkedési tervben fog|oltok szerint és hotóridőben - kiegészítette

o helyettesítés lendiével;
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. o belsó ellenőlzés funkcionólis fuggetlenségét bemutotó szewezeü óbrát o

belső ellenórzési kézikönyvben szerepeltették.

A iovoslotok hotósáro nem |ovu|t o gozdólkodósi és o Pénzügy'.
szánvite|i f€|qdotok szobríüyozottsógo, o gyokotlqtborr n€E műkö-
dött q folyotlotbo épített el|enőtzési rendszer, €zóltol tovóbbro is

f€nnóült o tényeges htbo, szobólytolonsóg, illetve gyenge teliesítmény
kockózotq.

Az Tnkormónyzqtnál végzett ÁsZ ellenőrzések során tett jovoslotok hosznosu-
lósónok szobólyszerűségi és célszerűségi iovoslotok szerinti csoPortosítósbon vo.
ló megoszlását o köv€tkező óbro mutotjo be.

sZABÁLYs zE'ÍBÉGI JAvAs tÁmK cÚJzRIbÉclJAVASI,AToK

62%

100%

25%

A Polgórmesteri hivotolnál o gqzdosógi szervezet . 2o1o' ionuór 1.i9. hotólyos
Ám. iz' o (5) bekezdése szerinü - irgyrendjének elkészítésére és o folyomotbo
éDített ellenőrzési felodotok e
Ász iovoslotok reolizólósáért
PoloármesteÉ hivotolt oz ofu
lós;tovóbbó o belső kontrollok (szokrÍ

vdnY ellenieoyzés) hotékony múködteté

;abán fogÍoliák olopión - oz Áht. oe. s-óbon fogloltok szerint költségvetési

szervkéniműködó - Polgármesteri hivoto| vezetőie, q ,egyző o f€l€lős.

Budopest' 2o1o' februór,' .!

I' L.( r {:, ,,,,,,
Borbély Zsuzsonno

osztólyvezetó fótonócsos

.il\K. ].JL. í \ /
Lojtemé Hudák Mogdolno

szómvevó

Melléklel 6 db 12 |op

\ i, .i t. 
)

dI. csemók Judit
szómvevó tonócsos

1..a
Póncsics ludit

szómvevő
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