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 2011. évben végzett belső ellenőrzés 

Értékelés Személyi, tárgyi feltétel biztosított/ nem biztosított (hiányos-ságok) 

 Ellenőrzést segítő, akadályozó tényezők 

  Összesített vélemény az ellenőrzött területről 

 A belső kontrollrendszer javítása érdekében tett javaslatok 
Tervezett/ terven felüli 

A tervezett megvalósult/ v. nem terven felüli ellenőrzés indoka 

2010.évi költségvetési törvény 3. számú mellékletében szereplő bejáró gyerekek/tanulók utáni normatíva és a pénzbeli szociális juttatások c. normatíva hozzájárulás igénylésének és elszámolásának vizsgálata  

Tervezett ellenőrzés. 
A tervezett ellenőrzés megvalósult. 

Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. 

Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak. 

 Az ellenőrzésre Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján került sor. A pénzbeli szociális juttatások c. normatíva tekintetében a Polgármesteri Hivatalban kialakított nyilvántartási rendszer számítógépes programmal támasztott rendszer.  Szentendre Város Önkormányzatnál a szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozása a helyi rendeletben megtörtént. A szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozása helyi rendeletben biztosított, mely a pénzbeli és természetbeni szociális és a gyermekvédelmi ellátásról szóló 51/2006. (XII.15.) rendelet. A helyi szabályozókkal a központi előírásokkal összhangban rögzítették a kérelem a megállapítás, a folyósítás szabályait. A szociális és gyermekvédelmi igazgatási feladatokat a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Népjóléti Osztályán végzik. 

A vizsgált terület vonatkozásában a belső kontroll rendszer kiépítésre került. Az ellenőrzés során tett javaslatok: 1./ A szociális pénzbeli és természetbeni juttatásaival kapcsolatban a folyamatba épített ellenőrzés rendjét ki kell alakítani. 2./ A Polgármesteri Hivatalban a gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos igénylések előkészítésére a szociális támogatásokkal azonos rendszert kell kialakítani.   



Munkájukat segíti, hogy csatlakoztak a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ( FSZH ) szociális regiszteréhez, mely a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások nyilvántartását tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodája a gondoskodik a kifizetésekről, a pénzügyi nyilvántartás vezetéséről és a visszaigénylési feladatok végrehajtásáról. A vizsgálat során a támogatás kifizetésének bizonylatai (bankszámla kivonatok, pénztárbizonylatok és azok alapbizonylatai), valamint az önkormányzatot megillető támogatások igénylésének bizonylatai (havi igénylőlapok, az azokat alátámasztó analitikus nyilvántartások, kimutatások) rendelkezésre álltak. Az állami támogatást a tényleges kifizetések alapján igényelték, ettől eltérést a vizsgálat - a részletes megállapításokban rögzítettek szerint - egy alkalom állapított meg, nem jelentős összeggel. A Polgármesteri Hivatal személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a vizsgált terület szabályszerű ellátásnak. A támogatásigénylés zárt rendszerű, mivel a kifizetés és a támogatásigénylés egy adatbázison alapul. Az adattartalom tekintetében kontrollok beépítése szükséges. A szociális ellátásokkal kapcsolatos igazgatási és pénzügyi feladatok ellátását egymásra épülő informatikai háttér támogatta.  A bejáró tanulók/gyerekek után Szentendre Város Önkormányzata csak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tekintetében igényel normatívát, melynek igénylése és elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelt.  



Számviteli szabályozottságának  vizsgálata Szentendre Város Önkormányzat általa alapított és fenntartott költségvetési szerveknél  
  

Tervezett ellenőrzés. 
A tervezett ellenőrzés megvalósult. 

Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. 

Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak. 

Az ellenőrzés során a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó  szerveinél került sor a szabályozottság vizsgálatára. 
A vizsgált költségvetési szervek számviteli szabályozottsága az ellenőrzés alapján megfelelőnek mondható.  Az önkormányzat költségvetési szervei tekintetében célszerű a számviteli és egyéb szabályzatok egységesítése, mellyel az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttműködése egyszerűsíthető, javítható.  Az egységesítés célja tovább: - átláthatóbbá tenni a gazdálkodást, az önkormányzati szervek és intézmények működését, melyek külön szervezeti egységet képeznek és különböző feladatokat látnak el,  - biztosítani az önkormányzat összevont éves és féléves költségvetési beszámoló elkészítésének a folyamatát.  
Az államháztartási és gazdálkodási jogszabályok követelményeinek megfelelően kialakított szervezeti felépítés és feladatellátás célja kell, hogy legyen az egyszerűség, átláthatóság, összehangoltság, hatékonyság és gyorsaság.  Az önkormányzati szinten kialakított egységesített szabályozási rend elősegíti a fenti követelmények érvényesülését a működésben és gazdálkodásban egyaránt.  

          A vizsgált terület vonatkozásában a belső kontroll rendszer kiépítésre került. Az ellenőrzés során tett javaslatok: 1./  Továbbra is gondoskodni kell a számviteli szabályzatok felülvizsgálatáról.  2./ Gondoskodni kell a számviteli szabályzatok megismeréséről, melyről a dolgozóknak írásban kell nyilatkozni. 3./ A jelentés mellékletében csatolt kimutatás alapján a kiemelt területek szabályozását el kell végezni. 4./ A számviteli szabályzatok személyi hatályának megfogalmazásáról gondoskodni kell.  



    A munkaerő és a személyi juttatásokkal való gazdálkodás vizsgálata      

 Tervezett ellenőrzés. 
 A tervezett ellenőrzés megvalósult. 

Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. 

Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak. 

 Szentendre Város Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzatainak döntő többségét a személyi juttatások és azok járulékai adják. A költségvetésben meghatározott kiemelt szerepük miatt fontos feladat a személyi juttatásokkal való gazdálkodás és a munkaerő-gazdálkodás vizsgálata mind a költségvetés tervezés mind a beszámolási időszakban.  Létszám, személyi juttatási előirányzat nélkül, személyi juttatás a szükségletet meghaladóan nem tervezhető, mely követelmény a 2010. évi gazdálkodás során érvényesült. Az előirányzat módosításra egyrészt a képviselő testületi döntések alapján került sor, induló első osztályok, intézményi belsőátcsoportosítások miatt, valamint a központi kereset kiegészítés, a prémiumévek program, az országgyűlési és az önkormányzati választások során felmerült kiadások miatt került sor. Az Áht. alapján az előirányzat átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a dologi kiadások előirányzata terhére, ha a szellemi tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. Ennek a követelménynek a Polgármesteri Hivatal eleget tett.  A költségvetés végrehajtása során az államháztartás alrendszereiben tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható.   

                 A vizsgált terület vonatkozásában a belső kontrollrendszer kiépítésre került.   Az ellenőrzés során tett javaslat:  Az önkormányzatnál tervezett/alkalmazott jutalmazás politikát rendeleti szinten szabályozni kell.   



 Az önkormányzatnál a kiemelt előirányzatok közül előirányzat túllépés nem történt.  Az államháztartás alrendszereiben tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.  A vizsgált önkormányzatnál megfelelő számú alkalmazott dolgozik a hatékony feladatellátás végrehajtásához.   

Szentendre Város Önkormányzat  támogatási rendszerének ellenőrzése  

 Tervezett ellenőrzés. 
 A tervezett ellenőrzés megvalósult. 

Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak. 

Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak. 

 Szentendre Város Önkormányzat részéről a működési célú pénzeszközátadások főképp a kötelező önkormányzati alapfeladatok teljesítéséhez kapcsolódtak, melyek kifizetése jogszerű és szabályos volt. Az önkormányzat által kialakított pályázati rendszer elősegítette a támogatások átláthatóságát és a támogatások összegének felhasználását.  Szentendre Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál az Áht. 13/A §.-ában leírtaknak megfelelve 2011. évben megtörtént a 2010. évi önkormányzati támogatásoknak az elszámolása.   Összegzésként: a non-profit szervezetek, illetve államháztartáson kívülre juttatott támogatások rendjének önkormányzati szintű kidolgozása és elszámolása a 
vonatozó jogszabályoknak megfelelt. 

A vizsgált terület vonatkozásában a belső kontrollrendszer kiépítésre került.  Az ellenőrzés során tett javaslat: 1./ Célszerű lenne az utólagos problémák elkerülése érdekében  a 2007. évi CLXXXI. Törvényre hivatkozva, döntés előtt a képviselő-testület tagjait felhívni az összeférhetetlenségi helyzet bejelentésére. 2./ Célszerű lenne a támogatási szerződéseket egységes tartalommal elkészíteni ( pl. az elszámolás módjára tekintettel, a támogatás kifizetésének határidejére tekintettel ). 3./ A támogatás elszámolásának elfogadását határozatban, vagy egyéb módon dokumentálva rögzíteni kell. 
 



A vizsgálatok során jogellenes magatartás miatti intézkedések megfogalmazására nem került sor.   
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján pozitív irányú pénzügyi-számviteli feladatellátás tapasztalható, annak ellenére, hogy a pénzügyi feladatellátásban érintettek leterheltsége magas, illetve folyamatos jogszabályváltozás nehezíti a munkát. A költségvetési szervek igénylik a szakmai tanácsadást egy-egy megoldandó feladat kapcsán, ezért az ellenőrzések nyomán szerzett tapasztalatinkat egy-egy terület vonatkozásában folyamatosan megosztottuk az érintettekkel.  A helyszíni vizsgálatok kapcsán - de telefonos megkeresés esetében is – számos szakmai kérdésben fogalmaztuk meg szakmai véleményünket. A jogszabályban előírt tanácsadói tevékenység keretében elkészítettük és megküldtük a zárszámadási rendelet összeállításával kapcsolatos javaslatainkat, illetve a sajátos nevelési igényű gyerekek ellátása kapcsán az Alapító Okiratok módosítására vonatkozó anyagokat, melyeket a visszajelzések alapján hasznosítottak.   Az ellenőrzött szervezeteknél a vizsgálatokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.  A vizsgálatokhoz a szükséges anyagokat, információt és az elvárható segítséget megkaptuk, esetenként a vizsgált területen a leterheltség miatt kellett munkánkat átszervezni.   Az ellenőrzött szervezetek megállapításainkat, javaslatainkat elfogadták, észrevétel miatt érdemi módosításra a jelentésekben nem került sor, azaz a vizsgálati jelentések véglegesítése előtt egyeztettük, lezáratlan kérdések nem maradtak.    II./ A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján   A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre.  Szentendre Város Önkormányzatnál a tevékenységek szabályozottsága biztosított, mivel a jogszabályokban meghatározott szabályzatokat elkészítették  és alkalmazzák. Fontos, hogy ezek a dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. Ennek elmaradása magas kockázatot jelent a szervezet működésében. A kontrollkörnyezet kialakítása a szabályzatok elkészítése és az abban foglaltak alkalmazása lévén tudatos és jól szervezett tevékenység.  Az önkormányzat és a költségvetési szervek működésében rejlő kockázatos területek kiválasztása érdekében a kockázatkezelés, azaz objektív kockázatelemzési módszer valamennyi folyamat vonatkozásában nem került alkalmazásra.  Az Önkormányzat célkitűzéseinek elérése érdekében kialakításra kerültek azok az eljárások, eszközök, mechanizmusok, amelyek elősegítik a célkitűzéseinek elérését 

 a működés eredményessége és hatékonysága,  a pénzügyi jelentések megbízhatósága, és  az alkalmazandó törvényeknek és előírásoknak való megfelelés területén.  
Az Önkormányzat információs és kommunikációs rendszere ( pl: iktatási rendszer ) kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek, biztosított továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja. Az Önkormányzat és a költségvetési szerv vezetőinek beszámolási kötelezettségeit magas szintű jogszabályok törvények, kormányrendeletek írják elő. A beszámolást felelősséggel végző vezetőnek, miután jogi felelőssége tudatában kell az előírt tartalmú nyilatkozatokat, jelentéseket megtennie, gondoskodnia kell arról, hogy a szervezeti egységek szabályos működéséről folyamatosan megbízható adatokhoz, információkhoz jusson. Ennek eszközeként célszerű lenne kialakítani és működtetni a „Vezetői Információs Rendszert” ( VIR). 
 
 



A jogszabályi előírás alapján, az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan, minden költségvetési szervnek ki kell alakítania egy olyan monitoring rendszert (hierarchikusan felépített vezetői információs rendszert), amelynek alapján a szervezet valamennyi tevékenységének minden szakasza értékelhető, és megfelelő jelzést ad a szükséges intézkedések meghozatalára. A széles körű szabályozottság és a Polgármesteri Hivatal, valamint az Intézmények megfelelő létszáma miatt a rendszer működtetése biztosított, melynek keretében az elszámoltathatóságra, az átláthatóságra és a felelősségre a jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani. 
 III./ Intézkedési tervek megvalósítása   

Belső ellenőr által megfogalmazott javaslatok száma 

Javasolt intézkedés   Ellenőrzési tevékenység fejlesztésére tett javaslatok:  Megvalósult  Folyamatban van 
  10 

 4 6 
 Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésével kapcsolatban javaslat nem került megfogalmazásra, mivel minden ellenőrzött terület vonatkozásában megfelelő kontroll mechanizmusok működnek. 

  Budapest, 2011. március 05.    …………………..……………………………………                                                  belső ellenőr/belső ellenőrzési vezető    Szentendre Város Önkormányzat és költségvetési szervei  a 2011. évi ellenőrzési jelentést jóváhagyom.   Kelt: Szentendre, 2012. ……………………………………    …………………………………….                                          ………………………………………….          polgármester                                                                                   jegyző 

  


