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BESZÁMOLÓ A 2015. év I. NEGYEDÉVBEN LEFOLYTATOTT BELSŐ ELLENŐRZÉSI FELADAT-ELLÁTÁSRÓL  Szentendre Város Önkormányzatával (továbbiakban: Önkormányzat) kötött megállapodás alapján a SZAHK-Értelem 2006. Bt. az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek és az Önkormányzat által alapított gazdasági szervezetek tekintetében folytatotta le a belső ellenőrzést az alábbiak szerint.   A megbízás kezdetével megismertem az Önkormányzat belső ellenőrzéssel kapcsolatos alapdokumentumait, amelyekre vonatkozóan a következő megállapításokat teszem.   
A belső ellenőrzési kézikönyv, valamint a stratégiai terv tekintetében két dokumentum van hatályban. Az egyik dokumentum az államháztartási 
szervezetekre, azaz Szentendre Város Önkormányzatára és Pilisszentlászló 
Község Önkormányzatára, illetve az általuk irányított költségvetési szervekre, 
a másik Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági 
társaságokra terjed ki.  Álláspontom alapján egységes szabályozás indokolt, s szakmailag sem 
tartom indokoltnak a szabályozás ilyen éles elválasztását, mivel az Áht. 70.§ 
(1) bekezdés d.) pontja alapján az irányító szerv jogosult a köztulajdonban 
lévő gazdasági társaságok ellenőrzésére.   
 
A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezik Ügyrenddel, mely 
tartalmilag és formailag megfelel az Ávr. 13.§-ában meghatározott szervezeti és működési szabályzatra vonatkozó követelményeknek. A Hivatal szervezeti és működési szabályzat című dokumentummal nem rendelkezik. 
Az Ügyrend IV. fejezetében foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozik a 
belső ellenőrzési feladatokról történő gondoskodás, de a megfogalmazás 
tartalmilag nem felel meg a Bkr. 15.§ (2) bekezdésében foglaltaknak, 
miszerint az ellenőrzést végző szervezet jogállását, feladatait a költségvetési 
szerv szervezeti és működési szabályzatában elő kell írni. 
Az Ügyrendet a jegyző 3/2014. számú utasítás formájában hagyta jóvá. Az SZMSZ-ként kezelhető (értelmezhető) Ügyrend képviselő-testületi elfogadásáról nincs információ.  
Az Mötv. 67.§ (1) bekezdés d.) pontja, valamint az Áht. 9.§ b.) pontja alapján 
az irányító szerv hatáskörébe tartozik a költségvetési szerv szervezeti és 
működési szabályzatának jóváhagyása. Ennek értelmében a Hivatal SZMSZ-
ének Képviselő-testületi jóváhagyásáról gondoskodni szükséges. 
 
Szentendre Város Önkormányzatának 27/2008. (IX.10.) önkormányzati 
rendelete tartalmazza az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely elfogadása óta többször, legutóbb a 30/2014. ( XII. 12.) 
sz. önkormányzati rendelettel került módosításra. Az előbbi Szervezési és Működési Szabályzat a belső ellenőrzési és belső kontrollrendszer működését nem szabályozza.   
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 2015. év I. negyedévében az alábbi kettő ellenőrzés került lefolytatásra és lezárásra:  1./ A Püspökmajor Lakótelepi Bölcsődében a feladatalapú támogatás igénylés intézményi adatszolgáltatásának vizsgálata került lefolytatásra.   
Szentendre Város Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 94. § (3) 
bekezdése alapján, mint tízezernél több állandó lakosú település, bölcsőde működtetésére köteles.  
Ennek megfelelve az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása 
közfeladatra hozta létra a Püspökmajor lakótelepi Bölcsődét (a továbbiakban: 
Intézmény). A vizsgálatkor hatályos Alapító Okiratot az alapító és irányító 
jogkört gyakorló Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 
13/2014. ( I.30. ) Kt. számú határozatával fogadta el.   
Szentendre Város Önkormányzata az Intézmény működésével kapcsolatban 
kettő jogcímen jogosult állami támogatásra.  
Egyrészt a gyermekek ellátása alapján az ún. bölcsődei ellátás jogcímen, 
másrészt pedig a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban.   Az igénylésről a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodott, amelyet az intézményi adatszolgáltatás biztosított, illetve az intézményi dokumentálás alapozott meg.   A vizsgálat a normatíva igénylést alapvetően megfelelően dokumentáltnak ítélte meg.  Kockázati tényezőként a változó támogatási feltételek jogszabályi háttere és a MÁK módszertani tájékoztatók figyelmen kívül hagyása jelölhető meg.   
A feladatalapú támogatás kellő szintű dokumentálása a költségvetési évben 
folyamatos egyeztetést tesz szükségessé a Hivatal és az Intézmény között. A 
kettős irányú adat- és információ áramlás munka- és felelősségvállalási 
rendjét vezetői szinten indokolt megfogalmazni.   
A bölcsődei ellátás indikátorainak mérése és a változások rögzítése 
érdekében azonban szükséges lenne a Hivatal részéről az EBR 42 rendszer 
adattartalmához igazolódó részletes adatszolgáltatási rendszer (táblázatok) 
kialakítására.  
 
A támogatás igénylés és elszámolás alátámasztása érdekben megfogalmazott 
Intézkedési terv készítésére vonatkozó javaslatok:  
- a működési engedélyben megjelölt ellátási terület dokumentálása érdekben 
a gyermekek lakcímkártyájának a másolatát a személyes dokumentációba el 
kell helyezni; 
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- a fajlagos mutatószám meghatározása érdekében a 328/2011. (XII. 29.) 
Korm.rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilvántartást az „Ellátási napon 
az ellátást igénybe vevők jelen – vagy távollétének dokumentálásáról„ 
gondozási csoportonként kell vezetni, melyen a magasabb támogatásra 
jogosult fogyatékos, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekeket célszerű elkülöníteni. 
 2./ Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinél az új számviteli rendszerbe történő könyvelés tesztelése vizsgálata tárgyú ellenőrzésről 
 
2014. január 1-jétől bevezetésre került az eredményszemléletű számviteli 
rendszer. Az új számviteli rendszer bevezetésének célja a költségvetés 
megfelelő egységes tervezésének, az évközi folyamatok mérésének, a pénzügyi 
beszámolók áttekinthetőségének biztosítása volt.  
Az eredményszemléletre való áttérés, az arra épülő pénzügyi számvitel, 
valamint ezzel párhuzamosan a költségvetési számvitel alkalmazása változást 
jelentett a költségvetési szervek beszámoló készítésének és könyvvezetésének 
gyakorlatában. Az új rendszerek bevezetésekor általában jelentkeznek 
átmeneti nehézségek.   
Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az eredményszemléletű 
államháztartási információs rendszerre való átállás miként valósult meg.   
A rendelkezésre álló dokumentumok alapján meg vagyunk győződve arról, 
hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt 
formálhassunk, s ennek alapján rögzíthető, hogy az államháztartási 
számvitel 2014. évi változását a SZEI nyomon követte. A FORRÁS-SQL 
integrált főkönyvi program alkalmas volt a pénzügyi- és a költségvetési 
számvitelben egyaránt lekönyvelni a gazdasági eseményeket.  
 
A FORRÁS-SQL integrált főkönyvi program által biztosított és kialakított 
számlatükör, valamint a rendszerbe programozott kontírozás biztosította a 
gazdasági események mindkét számvitelben való párhuzamos rögzítését.  
A könyvelés tekintetében a 2015. évre kiforrott feltételek alapján a tételes 
előzetes kötelezettségvállalásról gondoskodni kell. 
 
Intézkedési terv készítésére köteles javaslat nem került megfogalmazásra. 
 
 
Kelt: Szentendre, 2015. június 2.   
 
                                                  
            dr. Hosszuné Szántó Anita 

                                                                             belső ellenőrzési vezető 

 


