
2011. évi ellenırzési jelentés 
 
I. Az éves ellenırzési jelentés jogszabályi alapja, célja 
  
A helyi önkormányzatok esetében a belsı ellenırzés kialakítása és mőködtetése tekintetében az Ötv. 
92. §-ában foglaltak az irányadók. Az Ötv. 92. § (10) bekezdésében foglaltak szerint a polgármester a 
tárgyévre vonatkozó éves ellenırzési jelentést – a tárgyévet követıen, a zárszámadási 
rendelettervezettel egyidejőleg – a Képviselı-testület elé terjeszti. 
 

A belsı ellenırzési vezetı a Bkr., a Belsı Ellenırzési Kézikönyv, valamint a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével elkészítette 
a 2011-ben lefolytatott ellenırzésekrıl szóló éves jelentést. A Bkr. 48. §-a az alábbiak szerint 
fogalmazza meg az éves ellenırzési jelentés tartalmi követelményeit: 

 
A) A belsı ellenırzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján:  
 Aa) az éves ellenırzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése; 
 Ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elısegítı és akadályozó tényezık bemutatása; 
 Ac) a tanácsadó tevékenység bemutatása. 
 
B) A belsı kontrollrendszer mőködésének értékelése ellenırzési tapasztalatok alapján: 

Ba) a belsı kontrollrendszer szabályszerőségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb 
javaslatok; 

 Bb) a belsı kontrollrendszer öt elemének értékelése. 
 
C) Az intézkedési tervek megvalósítása. 
 
Az éves ellenırzési jelentés célja a 2011. évi belsı ellenırzési tevékenységrıl való beszámolás 

- a Bkr. 48. §-ában foglaltaknak megfelelıen - a Képviselı-testület részére. 
 
II. A 2011. évi ellenırzési jelentés tartalmi elemeinek a részletezése 
 
A)  A belsı ellenırzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 
 
A belsı ellenırzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység. Célja, hogy az 
ellenırzött szervezet mőködését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenırzött szervezet céljai 
elérése érdekében rendszerszemlélető megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az 
ellenırzött szervezet irányítási és belsı kontrollrendszerének (kockázatkezelési, ellenırzési 
eljárásainak) hatékonyságát. 
 
A belsı kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében 
kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak az alábbi célok: 

a) a mőködés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerően, gazdaságosan, 
hatékonyan, eredményesen hajtsák végre, 
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és 
c) megvédjék az erıforrásokat a veszteségektıl, károktól és nem rendeltetésszerő használattól. 
 

A belsı ellenırzés kialakításáról, megfelelı mőködtetésérıl és függetlenségének biztosításáról a 
költségvetési szerv vezetıje köteles gondoskodni. A belsı ellenırzést végzı személy vagy szervezet 
tevékenységét a költségvetési szerv vezetıjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül 
a költségvetési szerv vezetıjének küldi meg. 
 
A belsı ellenır bizonyosságot adó (ellenırzı) és tanácsadó tevékenysége keretében a jogszabályoknak 
és belsı szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását 
vizsgálva megállapításokat és javaslatokat fogalmaz meg a jegyzı és a polgármester részére, melyeket 
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a polgármester indokolt esetben a képviselı-testület soron következı ülése elé terjeszt. A belsı ellenır 
ezen kívül más tevékenységbe nem vonható be. 
 
Az Ötv. 92. § (11) bekezdés a) és b) pontja értelmében a belsı ellenır ellenırzést végezhet az 
önkormányzat által felügyelt költségvetési szerveknél, a Képviselı-testület hivatalánál, az 
önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt mőködı gazdasági társaságoknál, 
vagyonkezelıknél, valamint az önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel juttatott támogatások 
felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is. A helyi önkormányzatok és 
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségő szervek feladat- és 
hatásköreirıl szóló 1991. évi XX. törvény, az ún. hatásköri törvény 140. § (1) bekezdés e) pontjában a 
jegyzı gazdálkodási feladat- és hatásköreként határozza meg „az önkormányzat által alapított és 
fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenırzését”. 
 
A belsı ellenırzési vezetı a 2011. évi belsı ellenırzési tervet - az akkor hatályos a költségvetési 
szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának megfelelıen -
kockázatelemzés és a stratégiai terv alapján készítette el. Az elıbbieken, valamint a jogszabályok által 
elıírt kötelezı ellenırzéseken túlmenıen a 2011. évi ellenırzési terv azonban figyelembe vette a 
korábbi évek belsı ellenırzési tapasztalatait és a külsı ellenırzések (Magyar Államkincstár, Állami 
Számvevıszék) megállapodásait, javaslatait is. Összességében ezek, valamint a belsı ellenırzés 
rendelkezésére álló erıforrás határozták meg a terv összeállítását. Így a 2011. évi belsı ellenırzési terv 
ellenırzéseket tartalmazott a Polgármesteri Hivatalban, az önkormányzati fenntartású intézményeknél, 
az önkormányzat költségvetésébıl céljelleggel jutatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a 
támogatott szervezeteknél. 
 
A 2011. évi belsı ellenırzési tervben 10 ellenırzés került elfogadásra (8 Lajosmizsén és 2 
Felsılajoson). A tervezett ellenırzések végrehajtásra kerültek. A belsı ellenır a 2011. évben soron 
kívüli ellenırzést nem végzett. Az ellenırzések során büntetı-, szabálysértési, kártérítési, illetve 
fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült 
fel. 
 
A belsı ellenırzési feladatokat a kerekegyházi Belsı Ellenırzési Társulás keretében 1 fı fıállású 
belsı ellenır látta el, akinek funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlensége biztosított. A belsı 
ellenır rendelkezik a jogszabályban elıírt szakirányú felsıfokú iskolai végzettséggel és szerepel a 
költségvetési szervnél belsı ellenırzési tevékenységet végzık Áht. 70. § (5) bekezdése szerinti – a 
belsı ellenırzési tevékenység folytatására engedéllyel rendelkezı személyekrıl vezetett - 
nyilvántartásban. A belsı ellenır a kötelezı szakmai továbbképzést és az azt követı vizsgát a 2010. 
évben teljesítette. A belsı ellenır képzésére vonatkozóan a költségtakarékosság miatt elsısorban az 
önképzés a jellemzı. 
 
A belsı ellenır számára a szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak (irodahelyiség, számítógép, 
szoftverek, jogtár, internet hozzáférés), melyek a szükségesek a belsı ellenırzési tevékenység 
ellátásához. Az ellenırzési tevékenységet segítette, hogy a belsı ellenır a képviselı-testületi ülések, 
illetve a vezetıi értekezletek rendszeres meghívottja, ezáltal az információ ellátottsága biztosított. A 
rendszeres ellenırzési területeken (pl. normatívák) az érintett kollégákkal a jogszabályok értelmezése, 
a konzultáció egész évben folyamatos. A belsı ellenırzési tevékenységet nehezíti a jogi környezet 
nagymértékő és folyamatos változása és az ennek elsajátításához szükséges idı, valamint a megfelelı 
szakirodalom hiánya. 
 
A belsı ellenır tanácsadó tevékenységét eddig is fontosnak tartottuk és azt gyakoroltuk is. Az elmúlt 
idıszak jogszabályváltozásai a tanácsadó tevékenységet az ellenırzési tevékenységgel egyenrangú 
tevékenységként szabályozza. A tanácsadó tevékenység olyan hozzáadott értéket eredményezı 
szolgáltatás, amelynek jellegét és hatókörét a belsı ellenırzési vezetı és a költségvetési szerv vezetıje 
a megbízáskor közösen írásban vagy szóban határoz meg anélkül, hogy a felelısséget magára vállalná 
a belsı ellenır. A folyamatos jogszabályváltozások kapcsán a költségvetési szervek részérıl a szakmai 
tanácsadó tevékenységet egyre gyakrabban igénylik is. 
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B) A belsı kontrollrendszer mőködésének értékelése ellenırzési tapasztalatok alapján 
 
A belsı kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belsı szabályzatokat, melyek 
biztosítják, hogy 

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerőséggel, 
szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel, 

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, 
rendeltetésellenes felhasználásra, 

c) megfelelı, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv 
mőködésével kapcsolatosan, és 

d) a belsı kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével. 

 
A belsı kontrollrendszer elemei: kontrollkörnyezet, kockázatkezelési rendszer, kontrolltevékenységek, 
információs és kommunikációs rendszer és a nyomon követési rendszer (monitoring). 
 
A belsı ellenırzés által 2011-ben vizsgált tevékenységek szabályozottsága biztosított volt, a 
jogszabályokban meghatározott szabályzatokat az érintettek elkészítették, ismerték és alkalmazták is. 
Fontos, hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, a változó jogszabályi környezet és 
alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A feladat és felelısségi körök egyértelmőek 
voltak. 
 
A vizsgálatok során a kontrolltevékenységek azonosításra kerültek (pl. hozzáférési jogosultságok; a 
pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása során érvényesült a folyamatba épített elızetes, utólagos és 
vezetıi ellenırzés; írásban történı munkakör átadás; stb.). 
 
A vizsgált költségvetési szervek kialakították információs és kommunikációs rendszerüket (pl. iktatási 
rendszer) annak érdekében, hogy az alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító 
szervnek, a vezetésnek és az ügyfeleknek, továbbá biztosítja, hogy a kívülrıl érkezı információk a 
megfelelı információs csatornákon át eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az 
információkat hasznosítani tudja. 

 
C) Az intézkedési tervek megvalósítása 
 
A belsı ellenırzés nem tett olyan megállapítást, amely intézkedési terv készítését tette szükségessé. 
 
III. A vizsgálatok f ıbb megállapításai, következtetései és javaslatai 
 
1. A 2011. évi költségvetési tervezés során a normatív hozzájárulások tervezésének 
megalapozottsága vizsgálatról 
 

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a 2011. évre tervezett normatív hozzájárulások 
igénybevétele szabályszerően történik-e, a költségvetési rendelettervezetben normatív bevételi 
elıirányzatok megalapozottak-e? 

A vizsgálat során megválasztott vizsgálati eljárások és módszerek: statisztikai adatok, 
dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata. 

A normatív állami hozzájárulások a helyi önkormányzatok közoktatási, szociális, 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi, igazgatási, kommunális, mővelıdési és sportfeladataihoz nyújt a 
költségek különbözı hányadát kitevı forrást (hozzájárulást). A lakosságszám és a Magyar Köztársaság 
2011. évi költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (Kvt.) 3. számú mellékletében szereplı 
feladatokhoz rendelt mutatószámok (pl. közoktatási intézményben oktatott tanulók száma; szociális 
ellátásban részesülık gondozási napjaiból számított ellátottak száma; stb.) alapján igényelt normatív 
állami hozzájárulás felhasználási kötöttség nélkül illeti meg a helyi önkormányzatot. A Kvt. 3. számú 
mellékletben szereplı jogcímek egy része automatikusan megilleti az önkormányzatot (alanyi jogon 
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jár), míg más része a helyi önkormányzat által feladat teljesítéséhez kötötten igényelhetı. Utóbbiak 
igényelési feltételeit, tervezését, felhasználását, illetve az elszámolás szabályait a költségvetési törvény 
és az ágazati jogszabályok tartalmazzák.  
 A vizsgálatnak ugyan nem volt tárgya, de a szociális, illetıleg oktatási intézményeket 
megilletı, illetve tervezett teljes körő állami támogatások átláthatósága érdekében kiterjesztettem a 
vizsgálatot a Kvt. 8. sz. mellékletében szereplı, kötött felhasználású alapnormatívákra is. A Kvt. 8. 
számú mellékletében szerepelnek a normatív, kötött felhasználású támogatások, amelyek az a 
specialitása, hogy csak az ott meghatározott feladatokra használhatóak fel, a támogatások év végi - 
egyes jogcímek esetén kötelezettségvállalással nem terhelt - maradványát az elszámoláskor a központi 
költségvetésbe vissza kell fizetni. 
 A vizsgálat célja az volt tehát, hogy a 2011. évre a normatív hozzájárulások tervezése, 
igénylése szabályszerően, megalapozottan történt-e és ennél fogva az önkormányzati költségvetési 
rendelettervezetben normatív bevételi elıirányzatok megalapozottak-e? Ennek érdekében elsıdlegesen 
az intézményeknél az igénylési feltételek teljesülését igazoló dokumentumok /alapító okirat, mőködési 
engedély, társulási megállapodások/ kerültek ellenırzésre atekintetben, hogy a Kvt. 3. sz. 
mellékletében, illetıleg a szakmai, ágazati jogszabályokban foglaltaknak eleget tesznek-e. Ezt 
követıen a tervezett mutatószámok megalapozottságát (esetenként valóságát) a jogszabályokban elıírt 
elsıdleges nyilvántartások /pl. tanügyi nyilvántartások/ és az azok alapján készített statisztikai 
jelentések ellenırzésével állapítottam meg. Az ellenırzés tehát több lépésben került végrehajtásra, az 
elsı lépés a feladatot ellátó intézménynél az igénylési feltételek teljesülésének vizsgálata, a második 
lépés a tervezéshez biztosított adatszolgáltatás megalapozottságának ellenırzése és végül a 
mutatószám képzése, a fajlagos támogatási összeg megállapítása és az önkormányzatot az egyes 
jogcímeken megilletı normatív hozzájárulások meghatározása volt. 
 Az egyes jogcímekre való jogosultság megállapításához szükséges feltételek fennállnak, 
illetıleg a jogszabályokban elıírt nyilvántartások minden intézményben adottak voltak, azokat 
szakszerően vezetik. Az intézmények alapító okiratai, mőködési engedélyei valamint az önkormányzat 
szociális és a közoktatási társulási szerzıdései rendelkeznek az igényjogosultságot megalapozó 
tevékenységekrıl. 
 Az oktatási intézmények statisztikai jelentései pontosak, megalapozottak, a vizsgálat során 
végzett ellenırzések során eltérés nem került megállapításra. Azon mutatószámok esetén, ahol a 
tervezett mutatószám megállapítása során becslést kellet alkalmazni, az mindig a korábbi évek 
teljesüléseinek figyelembe vételével történt. 
 
2. A 2010. évi közoktatási normatív hozzájárulások igénybevételének, felhasználásának és 
elszámolásának szabályszerősége 
 

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a 2010. évben a normatív támogatások 
igénybevétele, felhasználása és elszámolása szabályszerően történt-e? 

A vizsgálat során megválasztott vizsgálati eljárások és módszerek: dokumentumok, 
nyilvántartások és közoktatási statisztikai jelentések vizsgálata. 

A közoktatási normatív állami hozzájárulások a helyi önkormányzatok közoktatási 
feladataihoz nyújtanak forrást. A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. 
törvény (Kvt9.) és a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény 
(Kvt10.) 3. számú mellékleteiben szereplı feladatokhoz rendelt mutatószámok alapján igényelt és 
elszámolt normatív állami hozzájárulás felhasználási kötöttség nélkül illeti meg a helyi 
önkormányzatot, de az egyes jogcímek csak a helyi önkormányzat által feladat teljesítéséhez kötötten 
igényelhetıek. Az igényelési feltételeket, illetve az elszámolás szabályait a Kvt. mellett ágazati 
jogszabályok tartalmazzák.  

A Kvt9. és Kvt10. 8. számú mellékleteiben szerepelnek a normatív, kötött felhasználású 
támogatások, amelyek viszont csak az ott meghatározott feladatokra használhatóak fel, a támogatások 
év végi - kötelezettségvállalással nem terhelt - maradványát a központi költségvetésbe vissza kell 
fizetni. 

 
A helyi önkormányzat a költségvetési beszámolója 48. és 31. számú őrlapjain számol el a 

normatív állami hozzájárulásokkal, illetve a 49. és 51. számú őrlapokon a normatív, kötött 
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felhasználású támogatásokkal. A vizsgálat célja tulajdonképpen ezen őrlapok megalapozottságának 
megállapítása volt.  

Az igénylési feltételek teljesülése dokumentumok /alapító okirat, mőködési engedély, társulási 
megállapodás/ alapján kerültek ellenırzésre. A mutatószámok valóságát a jogszabályokban elıírt 
elsıdleges nyilvántartások /pl. tanügyi nyilvántartások, élelmezési nap-nyilvántartás, stb./ és az azok 
alapján készített statisztikai jelentések ellenırzésével állapítottuk meg. Az ellenırzés tehát két 
lépésben került végrehajtásra. 

Az egyes jogcímekre való jogosultság megállapításához szükséges feltételek, illetıleg 
nyilvántartások adottak voltak, az intézmények alapító okiratai rendelkeznek az igényjogosultságot 
megalapozó tevékenységekrıl. 

Az intézmények statisztikai jelentései pontosak, megalapozottak, a vizsgálat során végzett 
ellenırzések során eltérés nem került megállapításra. 

A vizsgálat a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai esetében 17 jogcímre, a 
normatív, kötött felhasználású támogatások esetében 1 jogcímre, illetıleg ezek alcímeire terjedt ki. 
 
3. A 2010. évi szociális normatív hozzájárulások igénybevételének, felhasználásának és 
elszámolásának szabályszerősége 
 

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a 2010. évi személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapellátások normatív hozzájárulásainak igénybevétele, felhasználása és elszámolása 
szabályszerően történt-e? 

A vizsgálat során megválasztott vizsgálati eljárások és módszerek: dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata. 

A normatív szociális állami hozzájárulások a helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladataihoz nyújt forrást. A lakosságszám és a Kvt10. 3. számú mellékletében 
szereplı feladatokhoz rendelt mutatószámok alapján igényelt és elszámolt normatív állami 
hozzájárulás felhasználási kötöttség nélkül illeti meg a helyi önkormányzatot. A Kvt10. 3. számú 
mellékletben szereplı jogcímek egy része automatikusan megilleti az önkormányzatot (alanyi jogon 
jár), míg más része a helyi önkormányzat által feladat teljesítéséhez kötötten igényelhetı. Utóbbiak 
igényelési feltételeit, illetve az elszámolás szabályait a költségvetési törvény és az ágazati 
jogszabályok tartalmazzák.  

A Kvt10. 8. számú mellékletében szerepelnek a normatív, kötött felhasználású támogatások, 
amelyek csak az ott meghatározott feladatokra használhatóak fel és a támogatások év végi - 
kötelezettségvállalással nem terhelt - maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. 

A helyi önkormányzat a költségvetési beszámolója 48. és 31. számú őrlapjain számol el a 
normatív állami hozzájárulásokkal, illetve a 49. és 51. számú őrlapokon a normatív, kötött 
felhasználású támogatásokkal. A vizsgálat célja ezen őrlapok megalapozottságának megállapítása volt.  

Az igénylési feltételek teljesülése dokumentumok /alapító okirat, mőködési engedély/ alapján 
kerültek ellenırzésre. A mutatószámok valóságát a jogszabályokban elıírt elsıdleges nyilvántartások 
/pl. látogatási és esemény napló, élelmezési nap-nyilvántartás, stb./ ellenırzésével állapítottuk meg.  

Az egyes jogcímekre való jogosultság megállapításához szükséges igénylési feltételek, 
illetıleg nyilvántartások adottak voltak, az intézmény alapító okirata rendelkezik az 
igényjogosultságot megalapozó tevékenységekrıl. 

A vizsgálat a helyi önkormányzatok szociális célú normatív hozzájárulásai esetében 5 
jogcímre, a normatív, kötött felhasználású támogatások esetében 1 jogcímre terjedt ki. 
 
4. Az önkormányzat intézményeinek 2001-2010. évek közötti gazdálkodása 
 

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat intézményei 2001-2010. 
évek során fıbb kiadásaik, illetıleg bevételeik hogyan alakultak, milyen trendek érvényesültek, az 
egyes intézmények finanszírozása hogyan alakult? 

A vizsgálat során megválasztott vizsgálati eljárások és módszerek: dokumentumok és 
pénzügyi, számviteli nyilvántartások, beszámolók vizsgálata. 
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A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy az önkormányzat intézményei 2001-2010. évek során 
fıbb kiadásaik, illetıleg bevételeik hogyan alakultak, milyen trendek érvényesültek, az egyes 
intézmények finanszírozása hogyan alakult? 

A vizsgálat során megválasztott vizsgálati eljárások és módszerek: dokumentumok és 
pénzügyi, számviteli nyilvántartások, beszámolók vizsgálata. 
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A fenti táblázatok, illetıleg diagramm alapján látható, hogy az önkormányzat intézményeinek 
kiadásai 2008. évben érték el maximumukat (1.282 mFt), 2010-re a takarékossági intézkedések 
hatására a kiadások 115 mFt-tal, mintegy 9 %-kal csökkentek nominálisan. Az egyes évek kiadásain 
belül a személyi juttatások és járulékok az összes kiadások 70 %-a körül alakultak. A dologi kiadások 
volumene összességében 2003. év óta emelkedı tendenciát mutatnak. A felhalmozási kiadások 
hektikusan változnak, összességében arányukat tekintve csökkenı tendencia mutatkozik. 

A bevételeken belül az állami normatív hozzájárulás 2004. év óta megoszlást tekintve 
csökkenı tendenciát mutat, mely csökkenést az Önkormányzat 2005-ben, illetıleg 2007-ben szociális, 
illetıleg közoktatási társuláshoz csatlakozása révén elért kiegészítı normatív támogatásokkal részben 
kompenzálni tudott. A saját bevételek aránya a vizsgált idıszak elsı felében csökkenést, a második 
felében növekedést mutat. Az intézményi bevételek/kiadások átlagosan több mint 60 %-a  az 
önkormányzat által finanszírozott. 

 
5. A piaci-vásári tevékenység ellenırzése 
 

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a piaci-vásári tevékenység mőködése 
szabályszerő-e, megfelel-e a helyi és központi jogi normáknak; a helyjegyek beszerzése, kezelése, 
nyilvántartása, elszámolása szabályszerő-e?  

A vizsgálat során megválasztott vizsgálati eljárások és módszerek: dokumentumok és 
nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés, tételes ellenırzés. 

A kereskedelemrıl szóló 2005. évi CLXIV. törvény határozza meg a vásár, illetıleg a piac 
fogalmát. A vásár olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol rendszerint többen folytatnak 
idényjellegő vagy meghatározott eseményekhez, naptári napokhoz kötıdı eseti jellegő 
kiskereskedelmi tevékenységet. A piac olyan épület, épületegyüttes vagy terület, ahol állandó vagy 
rendszeres jelleggel többen általában napi, esetenként heti rendszerességgel folytatnak 
kiskereskedelmi tevékenységet. 

A piaci-vásári tevékenységet Lajosmizsén az Önkormányzat tartja fenn, illetve üzemelteti is. 
A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Kormányrendelet 
/továbbiakban: Vpr./ meghatározza a vásár, illetıleg a piac fenntartás és üzemeltetés részletes 
szabályait. A helyi településrendezési terv a vásár, illetıleg a piac területén a vásárrendezést, 
piactartást lehetıvé teszi. A piac, illetve a vásár nyilvántartásba vételéhez/mőködéséhez szükséges 
szakhatósági hozzájárulásokkal  rendelkezik, továbbá rendelkezik a tevékenység során képzıdı 
hulladékok elkülönített győjtését biztosító hulladéktárolókkal. 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megalkotta a vásárokról és a 
piacokról szóló 4/2005. (II.18.) rendeletét (a továbbiakban: helyi rendelet). A helyi rendeletben a 
felhatalmazásnak megfelelıen szabályozásra került a piac és a vásár helye, ideje, a helyfoglalás rendje, 
a helypénz mértéke, a piacok és vásárok rendje. 
 Ellenırzésre került a helyjegybeszerzés és –nyilvántartás. A beszerzés számláihoz csatolva 
vannak a szállítólevelek, amelyekbıl kiderül, hogy a beszerzés milyen címletekbıl, illetve hány 
tömbbıl áll. A beszerzett helyjegyek felvezetésre kerültek a szigorú számadású nyomtatványok 
nyilvántartó lapjaira. Az egyes helyjegycímleteket analitikusan is nyilvántartják. Az analitikákból 
megállapítható a helyjegycímletenként a nyitó egyenleg, a bevételezés, a kiadás (selejtezés), a készlet 
mennyisége. A helypénzszedık az átvételkor aláírásukkal igazolják a címletenként vezetett analitikán, 
hogy az egyes helyjegycímletekbıl mekkora mennyiséget, milyen értékben, milyen sorszámmal vettek 
át.  

A vizsgálat során tételes ellenırzésre kerültek a helypénzszedık. A vizsgálat tárgyát képezte 
egyfelıl a 2010. december 31-ei forduló nappal való elszámolásuk, másfelıl a 2011. évben felvett 
helyjegyek és a bevételeik házipénztárba történı befizetéseik. Szintén tételes ellenırzésre kerültek a 
helypénzszedık által készpénzfizetési számlán beszedett bérleti díjak és összevetésre kerültek a 
házipénztári befizetéseikkel – eltérés nem volt.   

A piaci-vásári tevékenység közvetlen létszámát 6 fı részmunkaidıs és a vásári tevékenység 
esetén további 7 fı megbízási jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó alkotja. A részmunkaidıs 
dolgozók határozott idıre szóló munkaszerzıdéssel vannak alkalmazva (heti 20 órában), a szerzıdések 
rendelkeznek a munkatörvénykönyvében elıírt, a jogviszony létesítéséhez szükséges minimális alaki 
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és tartalmi kellékekkel. A megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak pedig szabályszerő megbízási 
szerzıdésekkel rendelkeznek. 

 
6. Európai uniós forrással támogatott fejlesztések megvalósítása 
 

Ellenırzés célja annak megállapítása volt, hogy a 2011. évben az európai uniós források 
igénylése és felhasználása szabályszerően, illetıleg a támogatási szerzıdésben meghatározott céloknak 
és feltételeknek megfelelıen történt-e? 

A vizsgálat során megválasztott vizsgálati eljárások és módszerek: dokumentumok és 
pénzügyi, számviteli nyilvántartások vizsgálata. 

 Az európai uniós forrással megvalósuló projektekre, beruházásokra vonatkozóan a 2011. 
évben számos jogszabályt kellett alkalmazni, így az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvényt, a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvényt, a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. 
törvényt, valamint ezen törvények végrehajtási rendeleteit és az ágazati jogszabályokat. Ezen 
projektek végrehajtásával kapcsolatos szabályok, feladatok és hatáskörök egy részét azonban helyi 
szinten meghatározott. 

Az államháztartás alrendszerei részére juttatott, az Európai Unióból származó források 
elkülönített elszámolás mellett és kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó 
juttatta. A támogatások jogszabálysértı vagy nem rendeltetésszerő felhasználása esetén a felhasználót 
visszafizetési kötelezettség terheli. Az Áht. ezen rendelkezése folytán az európai uniós forrással 
megvalósuló projektek jelentıs kockázatot jelenthetnek az önkormányzat gazdálkodásában. 

Az elıbbiekben említett központi jogszabályok, illetve belsı szabályzatok, rendeletek elıírásai 
jelentik a belsı ellenırzés számára azt a követelmény szintet, amelyhez viszonyítani kell a tényleges 
állapotot. Így a vizsgálat az egyes projektek esetében kiterjedt a  
• pénzügyi elıkészítésre (szükséges forrás megteremtése; a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet és a 

megvalósítandó feladat közti összhang; az elıirányzat fedezte–e a megvalósulást),  
• mőszaki elıkészítésre (a szükséges vizsgálatok, mőszaki-gazdasági elemzések elvégzésre 

kerültek-e; a döntést követıen megfelelı idıben és kellı színvonalon megteremtették-e a 
megvalósításhoz szükséges feltételeket),  

• lebonyolításra (a beruházási döntést követıen a lebonyolító feladata azon intézkedések megtétele, 
amelyek a megvalósításhoz szükségesek - a szükséges tervek, engedélyek beszerzése, a 
kivitelezı/szállító kiválasztása), 

• tervszerő megvalósításra (a beruházói jogokat gyakorló személy az elıírt feladatait miként 
teljesíttette – rendszeresen ellenırizte-e a projekt megvalósulási folyamatot, a felmerült gondok 
megoldására idıben és szakszerően intézkedett-e, építési naplót vezetett-e; a támogatási 
szerzıdésben megállapított idıbeli ütemezés betartása, esetleges késedelem oka),  

• átvételre (az átadás-átvételi eljárást szabályszerően meghirdették-e és arra valamennyi illetékes 
szakhatóságot meghívták-e; az észlelt hibákat és azok értékét megállapították-e, a rendezés 
módjában megállapodtak-e; a megállapított mennyiségi és minıségi hibákat a kivitelezı határidıre 
pótolta-e; a szakhatóságok a létesítmény használatbavételéhez hozzájárulásukat megadták-e),  

• számviteli rendezésre (az üzembe helyezési okmány kiállításra került-e; a tárgyi eszköz aktiválása 
során számba vettek-e valamennyi bizonyíthatóan hasznos ráfordítást, illetve a megállapított 
bruttó érték nem tartalmaz-e nem aktiválható kiadásokat). 

 A 2011. évben megvalósult európai uniós forrással megvalósult fejlesztési feladatok a helyi és 
a központi elıírásokat figyelembe véve szabályszerően lettek végrehajtva (1 esetben a helyszíni 
ellenırzés alapján szabálytalansági eljárás indult, melyet az irányító hatóság azonban megszüntetett). 
A támogatási szerzıdésekben rögzített célok és indikátorok teljesültek. Az egyes projektek pénzügyi 
elıkészítettsége jó volt, a szükséges források (a projektek saját forrásának fedezetére és a támogatások 
megelılegezésére) minden esetben rendelkezésre álltak a költségvetési rendeletben és összhangban 
voltak a megvalósítandó feladattal. A költségvetési rendelet elkülönítve tartalmazza az európai uniós 
forrás igénybevételével megvalósuló feladatok kiadásait és azok forrásait. A teljesített kiadásokkal 
összefüggı folyamatba épített ellenırzést a pénzgazdálkodási szabályzatban foglaltak szerint 
elvégezték. 
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 Ugyancsak jó volt az egyes fejlesztési feladatok mőszaki elıkészítettsége is, a projektek 
lebonyolításához szükséges tervek, engedélyek kellı idıben rendelkezésre álltak. A kivitelezı 
megválasztása során jellemzıen több ajánlat került bekérésre és a nagyobb értékő beruházások 
esetében a Kbt. elıírásai is figyelemmel voltak, azok is betartásra kerültek. A támogatási célok 
figyelembe vételével a kivitelezıkkel/szállítókkal szabályszerő vállalkozói/megbízási szerzıdések 
lettek kötve, melyek tartalmazták a Ptk-ban e szerzıdésekre elıírt kötelezı elemeket. A támogatási 
szerzıdésekben meghatározott ütemezésnek megfelelıen a fejlesztési feladatok az elıírt határidıre 
teljesültek (szükség esetén az idıbeli ütemezését a támogatottak a közremőködı szervezetnél 
kezdeményezték, amely azt elfogadta és a támogatási szerzıdés módosításra került).  A beruházói 
jogokat gyakorló személyek a beruházásokat rendszeresen ellenırizték, szükség esetén szakszerően 
intézkedetek. Szabályszerő átadás-átvételi eljárások az érintettek kiértesítésével és részvételével 
lefolytatásra kerültek. A megvalósult projektek számviteli rendezése, aktiválásai megtörténtek, a 
nyilvánosságra vonatkozó követelmények teljesültek. 
 Önkormányzati szinten 2011. évben 17 európai uniós forrással megvalósuló projekt volt 
folyamatban. 
 
7. Közbeszerzési eljárások vizsgálata 

 
A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a közbeszerzések, illetve közbeszerzési 

eljárások szabályszerően kerültek-e lefolytatásra. 
A vizsgálat során megválasztott vizsgálati eljárások és módszerek: dokumentumok és 

pénzügyi, számviteli nyilvántartások vizsgálata. 
A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény 308. § (2) bekezdése értelmében a 

költségvetési szervek külön jogszabályban meghatározott felügyeleti és belsı ellenırzési rendszerében 
a közbeszerzéseket, illetıleg a közbeszerzési eljárásokat ellenırizni kell. 

A 2011. évben 3 projekttel összefüggésben került lefolytatásra közbeszerzési eljárás a Kbt-ben 
elıírt értékhatár elérése folytán. Mindhárom projekt megvalósításához európai uniós forrás is igénybe 
vételre kerül. 

A hulladék lerakók rekultivációjára kiírt közbeszerzési eljárások ellen jogorvoslati eljárást 
nyújtottak be a Közbeszerzési Döntıbizottsághoz, amely megsemmisítette az ajánlatkérı eljárásokat 
lezáró döntéseit. A Közbeszerzési Bírálóbizottság javaslatára az eljárás a Kbt. 92. § g) pontja alapján 
eredménytelenné lett nyilvánítva és új eljárás került kiírásra. 

A harmadik projekt estében (Professzionális oktatás elérése az IKT eszközökkel a Fekete 
István Általános Iskolában Lajosmizsén és Felsılajoson) közbeszerzési eljárás a jogszabályi 
elıírásoknak megfelelıen lezajlott és le is zárult. 
 
8. A sport, társadalmi és egyéb szervezetek részére az önkormányzat költségvetésébıl 
céljelleggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználása  

 
A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a sport, társadalmi és egyéb szervezetek 

részére nyújtott önkormányzati támogatásokat az egyes szervezetek a helyi és a központi normáknak 
megfelelıen használták-e fel? 

A vizsgálat során megválasztott vizsgálati eljárások és módszerek: dokumentumok és 
pénzügyi, számviteli nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenırzés, tételes 
ellenırzés. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) a települési 
önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közszolgáltatások körében a közösségi tér 
biztosítását (mővelıdési intézmények mőködtetése; könyvtár, színház, múzeum, levéltár, sport 
intézmények fenntartása; a testnevelési, a diáksport, a verseny- és élsport, a szabadidısport, a 
természetjárás feltételeinek biztosítása), valamint a közmővelıdési, tudományos, mővészeti 
tevékenység, sport támogatását. Az Ötv. azonban azt is elıírja, hogy az önkormányzat maga határozza 
meg, hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.  

A sport- és egyéb társadalmi szervezetek mőködésének, támogatásának 2011. évi szabályait 
számos szakmai és ágazati jogszabály rendezi (pl.: az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. 
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törvény, stb.). A központi szabályok mellett helyi szinten, a képviselı-testület rendeletei is fontos 
szabályokat tartalmaznak a támogatások felhasználására, elszámolására, illetve annak a támogató által 
történı ellenırzésére vonatkozóan. Így Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
2011. évi költségvetésrıl szóló 2/2011. (II.24.) rendelete 5. § (12) bekezdése a támogatás 
felhasználására vonatkozóan az alábbi rendelkezések találhatók: „Az Önkormányzat által támogatott 
szervezetek kötelesek legkésıbb a tárgyévet követı év január 31-ig a támogatott célnak megfelelı 
felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására 
csak az jogosult, akinek az elızı évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került.” 
 A sportszervezetek esetében az önkormányzattól kapott támogatás felhasználására további 
szabályokat tartalmaz Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város 
sportjáról szóló 4/2007. (II.15.) rendelete  (a továbbiakban: sportrendelet). A sportrendelet 6. § (1) 
bekezdése szerint a sportszervezetek az alábbi célokra kaphatnak önkormányzati támogatást:  
- játékvezetıi-, versenybírói díjak fedezetére, 
- sportszerek, sportfelszerelések vásárlására, 
- terembérleti és bérleti díjakra, 
- a sportolók utazási-, szállás-, étkezési költségeire, 
- nevezési díjakra, sporttevékenység jutalmazására, sportolók biztosítási díjaira. 
 Az önkormányzat és a támogatott sport- és egyéb szervezetek a támogatás folyósítását 
megelızıen minden esetben együttmőködési megállapodást kötöttek. A megállapodásban rögzítették a 
támogatás mértékét, illetve annak átutalási, felhasználási és elszámolási rendjét. A megállapodás az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/A. §-a szerinti számadási kötelezettséget írt 
elı a támogatott részére és külön kitért a támogatás felhasználásának ellenırzésére.  

A támogatott szervezetek a számadási kötelezettségüknek eleget tettek, bizonylatokkal 
igazolták az önkormányzati támogatás szabályszerő felhasználását. 
 

Összességében megállapítható, hogy az ellenırzések segítették az ellenırzött szervezeti 
egységeket a szabályozott és szabályos mőködés feltételeinek kialakításában, objektív tájékoztatást 
adtak a vezetés számára a kellı intézkedések megtétele érdekében. Az ellenırzések során ezután is 
kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az ellenırzések prevenciós és mőködést segítı/támogató 
jellegének erısítésére, a tapasztalatok hasznosítására, az intézkedési tervek számonkérésére, továbbra 
is biztosítva ezzel a mőködésnek jogszabályi keretek között tartását, valamint a minél hatékonyabb és 
eredményesebb mőködést. 

 
Készült: Lajosmizse, 2012. február 13. 
 
 
                                                                                       Készítette:        dr. Balogh László sk. 
                                                                                                             belsı ellenırzési vezetı 
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