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ÖSSZEGZÉS 

Az Állami Számvevőszék Nyírmeggyes Község Önkormányzat belső kontrollrendszere kiala-

kításának és működtetésének utóellenőrzése során megállapította, hogy az intézkedési terv-

ben meghatározott feladatok jelentős része nem került végrehajtásra. A belső szabályzatok 

elkészítésével, illetve aktualizálásával javult a belső kontrollrendszer szabályozottsága. A 

gazdálkodási jogkörgyakorlás területén kialakított kontrollok nem működtek szabálysze-

rűen. A közérdekű adatok kötelező közzététele nem valósult meg a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően. A felelős vezetői magatartás és a közpénzekkel való elszámoltatható és átlát-

ható gazdálkodás nem biztosított. 

 Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága 
  

Az Állami Számvevőszék stratégiájában célul tűzte ki a számvevőszéki munka hasznosulásának javítását. Ezzel össz-
hangban ellenőrzi, hogy az ellenőrzött szervezetek megvalósították-e a korábbi ellenőrzései által feltárt hibák, hiá-
nyosságok és szabálytalanságok megszüntetése céljából kialakított intézkedési terveikben foglaltakat. A rendszeres 
utóellenőrzések hozzájárulnak a szükséges intézkedések tényleges végrehajtásához, ezáltal a közpénzügyek rende-
zettségének javulásához, igazolják, hogy lezárult a következmények nélküli ellenőrzések időszaka. 

 Főbb megállapítások, következtetések 
  

Nyírmeggyes Község Önkormányzat az intézkedési tervében meghatározott 32 feladat közül tizenegyet határidőben, 
ötöt határidőn túl, kilencet részben, hatot nem hajtott végre, valamint egy intézkedés okafogyottá vált.  

A belső szabályzatok intézkedési tervben előírt elkészítésével, illetve módosításával, valamint a gazdálkodási jog-
körgyakorlás rendjének kialakításával javult a belső kontrollrendszer szabályozottsága. 

A gazdálkodási jogkörgyakorlás szabályszerű végrehajtása, valamint a vezetői ellenőrzés és a nyomon követési 
rendszer kialakítása területén fennálló jelentős hiányosságok nem biztosították, hogy Nyírmeggyes Község Önkor-
mányzat belső kontrollrendszerének működtetése megfeleljen a jogszabályban előírt követelményeknek. A kötelező 
elektronikus közzétételi szabályok megsértése miatt Nyírmeggyes Község Önkormányzat gazdálkodásának átlátható-
sága nem biztosított.  

Az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásáról Nyírmeggyes Község Önkormányzat a jogszabály-
ban előírt tartalmú nyilvántartást 2015. év vonatkozásában vezette, azonban a 2016. és 2017. évekre nem vezette.  

Az 1. ábra az ÁSZ javaslatok hasznosulásának mértékét mutatja be a belső kontrollrendszer pillérei mentén.  
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AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA 

 

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a számve-

vőszéki jelentésben foglalt intézkedést igénylő megállapí-

tásokkal és javaslatokkal összhangban készített intézke-

dési tervben meghatározott feladatokat az ellenőrzött 

szervezet végrehajtotta-e. 
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AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETE 

 Nyírmeggyes Község Önkormányzat 
 

Nyírmeggyes Község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Má-
tészalka mellett, 28,8 km2-en elhelyezkedő település. Állandó 
lakosainak száma a Központi Statisztikai Hivatal Magyarország 
közigazgatási helynévkönyvében közzétett népességi adatok 
szerint 2016. január 1-jén 2656 fő volt. A polgármester1 a 
2014. évi önkormányzati választások óta tölti be tisztségét, a 
jegyző2 2014. november 24-től látja el feladatát.  

Nyírmeggyes Község Önkormányzat a 2016. évi költségve-
tés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet szerint 451,2 
millió Ft költségvetési bevételt ért el és 451,1 millió Ft költség-
vetési kiadást teljesített. Mérlegfőösszege 1356,9 millió Ft, 
ezen belül befektetett eszközvagyona 1305,0 millió Ft, követe-
lés állománya 15,3 millió Ft, míg kötelezettség állománya 22,2 
millió Ft volt.  

Az Állami Számvevőszék 2014. évben ellenőrizte Nyírmegy-
gyes Község Önkormányzatnál a belső kontrollrendszer kialakí-
tásának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés 

működését a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti időszak vonat-
kozásában. Az erről szóló 14125 számú jelentését3 az ÁSZ4 2014. július 3-
án tette közzé. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a belső 
kontrollrendszer elemeinek kialakítása, a pénzügyi folyamatokban kulcs-
szerepet betöltő teljesítésigazolás és érvényesítés, és a belső ellenőrzés 
szabályos működése biztosította-e Nyírmeggyes Község Önkormányzatnál 
a közpénzfelhasználás szabályosságát, hozzájárult-e az értéket teremtő 
rend követelményének érvényesüléséhez. Az ÁSZ jelentésben foglalt javas-
latok végrehajtása érdekében a Képviselő-testület5 az 58/2014. (XII.15.) 
számú határozattal intézkedési tervet fogadott el.  

Az utóellenőrzés – a 2014. július 3. és 2017. július 3. között végrehajtott 
feladatokat figyelembe véve – az ÁSZ jelentésben a polgármester és a 
jegyző részére megfogalmazott intézkedést igénylő megállapításokra és ja-
vaslatokra készített, az ÁSZ részére megküldött intézkedési tervben foglalt 
feladatok megvalósításának ellenőrzésére, illetve értékelésére fókuszált. 
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AZ ELLENŐRZÉS HÁTTERE, INDOKOLTSÁGA 

 

Az ÁSZ tv.6 33. § (1) bekezdése értelmében a számvevőszéki jelentések in-
tézkedést igénylő megállapításaihoz és javaslataihoz kapcsolódóan az el-
lenőrzött szervezet vezetője intézkedési tervet köteles összeállítani, és az 
ÁSZ részére megküldeni. Az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását – 
az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdésében foglaltak alapján – az ÁSZ utóellenőrzés 
keretében ellenőrizheti. Az intézkedések megvalósulásának értékelése so-
rán az ÁSZ figyelembe veszi az ellenőrzött szervezetek működési feltétele-
iben, valamint a jogszabályi előírásokban bekövetkezett változásokat.  

Az intézkedési tervekben foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes 
végrehajtása, valamint megvalósításának elmaradása azt mutatja, hogy az 
ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok és szabálytalanságok meg-
szüntetése nem kapott kellő hangsúlyt. Ez a szabályszerű működés és a fe-
lelős vezetői magatartás vonatkozásában kockázatot hordoz. E kockázatok 
feltárásával az ÁSZ utóellenőrzési rendszere fokozza a fegyelmet, és iga-
zolja, hogy a közpénzzel való szabályos gazdálkodás felelőssége elől nem 
lehet kitérni. 

Az utóellenőrzés négy szinten hasznosulhat: 

 A társadalom szintjén az utóellenőrzés jelzi, hogy a számvevőszéki 
ellenőrzés megállapításainak van következménye: a hiányosságok 
megszüntetésére az ellenőrzött szervezet által meghatározott intéz-
kedések végrehajtását is számon kéri az ÁSZ. 

 Az ellenőrzött terület szintjén az utóellenőrzés tájékoztatást nyújt a 
terület döntéshozóinak a hiányosságok kiküszöbölésének jó gyakor-
latairól, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy az ÁSZ ellenőrzési 
megállapításai, javaslatai a terület nem ellenőrzött szervezeteinek a 
működése során is hasznosuljanak. 

 Az ellenőrzött szervezet szintjén az utóellenőrzés feltárja, hogy a 
szervezet az intézkedések végrehajtásával hasznosította-e a korábbi 
ellenőrzési jelentésben a hiányosságok megszüntetése, illetve a koc-
kázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat. 

 Az ÁSZ szintjén az utóellenőrzés visszacsatolást ad az ellenőrzési je-
lentések hasznosulásáról, az intézkedések elmaradása vagy részle-
ges megvalósulása a további ellenőrzésekhez kockázati jelzésként 
szolgál. 
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A JELENTÉS LÉNYEGES KÉRDÉSKÖRE 

 

 — Az ellenőrzött szervezet az intézkedési tervben foglaltakat az 

előírt határidőben végrehajtotta-e?   
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AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZEREI 

 

 Az ellenőrzés típusa 
  

Megfelelőségi ellenőrzés. 

 Az ellenőrzött időszak 
  

Az utóellenőrzés alapját képező ÁSZ jelentés közzétételének napjától 
(2014. július 3.) az ellenőrzésről szóló kiértesítő levél keltének napjáig 
(2017. július 3.) tartó időszak. 

 Az ellenőrzés tárgya 
  

Az ÁSZ tv. 2011. július 1-jei hatálybalépését követően a számvevőszéki je-
lentésben foglalt intézkedést igénylő megállapításokkal és javaslatokkal 
összhangban – Nyírmeggyes Község Önkormányzat által – készített intéz-
kedési tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése volt.  

Az ellenőrzés kiterjedt minden olyan körülményre és adatra, amely az 
ÁSZ jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítéséhez, valamint a 
program végrehajtása folyamán felmerült újabb összefüggések feltárásá-
hoz szükséges volt. 

 Az ellenőrzött szervezet 
  

Nyírmeggyes Község Önkormányzat 

 Az ellenőrzés jogalapja 
  

Az ÁSZ tv. 33. § (7) bekezdése alapján az intézkedési tervben foglaltak meg-
valósítását az ÁSZ utóellenőrzés keretében ellenőrizheti. 

 Az ellenőrzés módszerei 
  

Az ÁSZ az ellenőrzést az ellenőrzési program ellenőrzési kérdései, az ellen-
őrzött időszakban hatályos jogszabályok, az ellenőrzés szakmai szabályok 
és módszertanok figyelembevételével, önálló ellenőrzés keretében vé-
gezte. 

Az ÁSZ az ellenőrzés ideje alatt az ellenőrzött szervezettel történő kap-
csolattartást az ÁSZ SZMSZ7-ének vonatkozó előírásai alapján biztosította. 



Az ellenőrzés hatóköre és módszerei 

12 

Az utóellenőrzés megállapításait elsősorban az ÁSZ rendelkezésére álló, 
valamint az ellenőrzött szervezetektől elektronikusan bekért dokumentu-
mok alapozták meg. 

Az ellenőrzési bizonyítékként felhasználható adatforrások közé tartoz-
tak egyrészt a szakmai programban felsorolt adatforrások, másrészt min-
den – az ellenőrzés folyamán feltárt, az ellenőrzés szempontjából informá-
ciót tartalmazó – dokumentum. 

Az intézkedési tervekben előírt feladatokat, azok végrehajthatósága, il-
letve végrehajtása szempontjából az alábbiak szerint értékelte az ÁSZ: 

 „határidőben végrehajtott” a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan, 
az intézkedési tervben előírt határidőben és tartalommal megtör-
tént; 

 „határidőn túl végrehajtott” a feladat, ha annak teljesítése az intéz-
kedési tervben meghatározott módon, de az előírt határidőn túl tör-
tént meg; 

 „részben végrehajtott” a feladat, ha végrehajtása teljes körűen az 
intézkedési tervben előírt módon nem történt meg; 

 „nem végrehajtott” a feladat, ha a végrehajtás nem történt meg, 
vagy amennyiben a teljesítést nem dokumentálták; 

 „okafogyottá vált” a feladat, ha végrehajtására – meghatározott 
esemény bekövetkezése, továbbá külső körülmény, a működést 
érintő feltétel változása miatt – már nincs szükség, illetve lehetőség, 
és egyértelműen megállapítható, hogy az intézkedést szükségessé 
tevő körülmény a jövőben nem fordulhat elő; 

 „nem időszerű" az a feladat, amelynek ellenőrzési időszakon belüli 
végrehajtására azért nem került (kerülhetett) sor, mert az intézke-
dés alapjául szolgáló esemény nem következett be, de annak jövő-
beni előfordulása lehetséges, a végrehajtása nem volt esedékes, 
vagy a végrehajtás határideje még nem járt le. 

Az ellenőrzés lefolytatásához az ellenőrzött szervezet a tanúsítványok 
kitöltésével, valamint az ÁSZ által kért dokumentumok megküldésével szol-
gáltatott adatokat, amelyek valódiságát és teljes körűségét az ellenőrzött 
szervezet vezetője által tett teljességi és hitelességi nyilatkozat igazolta. Az 
így rendelkezésre bocsátott adatok, információk kontrollja az ellenőrzés 
keretében történt. 
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MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 

Az ellenőrzött szervezet az intézkedési tervben foglaltakat az 

előírt határidőben végrehajtotta-e? 
  

Összegző megállapítás Az Önkormányzat8 az intézkedési tervben meghatározott 32 
feladatból tizenegyet határidőben, ötöt határidőn túl, kilencet 
részben, hatot nem hajtott végre, valamint egy intézkedés 
okafogyottá vált. Az intézkedési tervben meghatározott fel-
adatok végrehajtásáról a jogszabályban előírt nyilvántartást 
2015. év vonatkozásában vezette, azonban 2016. és 2017. 
évekre nem vezette. 

Az ÁSZ a jelentésében a polgármester részére kettő, a jegyzőnek címezve 
hét javaslatot fogalmazott meg. A polgármester által előterjesztett és a 
Képviselő-testület által jóváhagyott kiegészített intézkedési tervben a hiá-
nyosságok, szabálytalanságok megszüntetésére a polgármesternek kettő, 
a jegyzőnek 30 feladatot határoztak meg.  

Az intézkedési tervben meghatározott feladatokat, határidőket, felelő-
söket és a feladatok végrehajtását az I. számú melléklet mutatja be. 

A jegyző az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásá-
ról 2015. év vonatkozásában vezette a Bkr.9 14. § (1) bekezdésében előír-
taknak megfelelő nyilvántartást, azonban a 2016. és 2017. évekre az intéz-
kedési tervben szereplő folyamatos határidők ellenére a nyilvántartást 
nem vezette. 

Az Önkormányzat intézkedési tervében meghatározott feladatok vég-
rehajtásának értékelési kategóriák szerinti megoszlását a 2. ábra szemlél-
teti. 

2. ábra 

 

Forrás: ÁSZ 

1 db
3%

11 db
34%

5 db
16%

9 db
28%

6 db
19%

A feladatok végrehajtásának értékelési  
kategóriák szerinti  megoszlása

Okafogyott

Határidőben végrehajtott

Határidőn túl végrehajtott

Részben végrehajtott

Nem végrehajtott



Megállapítások 
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HATÁRIDŐBEN VÉGREHAJTOTT feladatok:  
___1. A jegyző a Polgármesteri Hivatal10 Alapító Okiratának11 2014. feb-

ruár 27-i módosításával intézkedett arról, hogy az a megfelelő el-
nevezéssel tartalmazza az alaptevékenységek felsorolását.  

___2. A jegyző a 2015. február 15-én jóváhagyott, 2015. március 1. nap-
jától hatályos Munkavédelmi Szabályzatban12 a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően meghatározta az egészséget nem veszélyez-
tető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításá-
nak módját a Polgármesteri Hivatalban. 

___3. A jegyző 2015. február 26-án, a jogszabályban foglaltak szerint, az 
Egyedi Iratkezelési Szabályzat13 2015. március 1-től hatályos mó-
dosításával meghatározta az iratkezelési rendszer üzemeltetési és 
adatbiztonság védelmi feladatait. 

___4. A jegyző 2015. február 26-án, a Hivatali SZMSZ14 2015. március 1-
től hatályos módosításával a jogszabályban foglaltaknak megfele-
lően szabályozta a köztisztviselői jogviszony megszüntetése (meg-
szűnés) esetére a munkakör átadása és a munkáltatóval való elszá-
molás rendjét a Polgármesteri Hivatalban. 

___5. A jegyző 2015. február 26-án, a Hivatali SZMSZ 2015. március 1-től 
hatályos módosításával a jogszabályban foglaltaknak megfelelően 
gondoskodott olyan rendszer kialakításáról, amely biztosítja, hogy 
a megfelelő információk a megfelelő időben jussanak el az illetékes 
szervezethez, személyhez. 

___6. A jegyző 2015. február 20-án, a jogszabályokban foglaltak szerint 
szabályozta a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra ho-
zatali rendjét, valamint a közérdekű adatok megismerésére irá-
nyuló igények teljesítésének rendjét. 

___7. A jegyző 2015. február 26-án, az Egyedi Iratkezelési Szabályzat 
2015. március 1-től hatályos módosításával a jogszabályban foglal-
tak szerint gondoskodott az iratforgalom dokumentálásáról, az ira-
tok szervezeten belüli útjának követhetőségéről. 

___8. A jegyző intézkedett arról, hogy az utalványokon a jogszabályban 
foglalt előírások szerint a költségvetési év, a kedvezményezett 
címe, a kötelezettségvállalás nyilvántartási száma, a fizetés módja 
és összege feltüntetésre kerüljön. 

___9. A jegyző gondoskodott arról, hogy a jogszabályban foglaltak szerint 
a szolgáltatás vásárlójaként csak a kötelezettségvállaló szerepel-
jen. 

___10. A jegyző a 2015. január 1. napjától hatályos Belső ellenőrzési kézi-
könyv15 jóváhagyásával a jogszabályban foglaltak szerint gondos-
kodott a bizonyosságot adó eljárás szabályozásáról. 

___11. A jegyző elkészítette és a Képviselő-testület 2014. december 29-i 
határozatával jóváhagyta a 2015. január 1-től hatályos Belső ellen-
őrzési stratégiai tervet16. 
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HATÁRIDŐN TÚL VÉGREHAJTOTT feladatok:  
___12. A polgármester a 2014. augusztus 31. helyett 2014. november 10-

én gondoskodott a jogszabályban foglaltak szerint az Önkormány-
zat kiadási előirányzatai vonatkozásában a teljesítés igazolására jo-
gosult személyek írásban történő kijelöléséről. 

___13. A jegyző a 2015. február 28. helyett a 2015. május 4-én hatályba 
lépett, a Képviselő-testület 30/2015. (IV. 28) számú határozatával 
2015. április 28. napján elfogadott Hivatásetikai Szabályzat17 elő-
készítésével gondoskodott arról, hogy a Képviselő-testület megha-
tározza a jogszabályi előírásnak megfelelő, a köztisztviselőkkel 
szembeni hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az 
etikai eljárás szabályait.  

___14. A jegyző 2015. február 26-án a jogszabályban foglaltaknak megfe-
lelően, a Hivatali SZMSZ 2015. március 1-től hatályos módosításá-
val gondoskodott arról, hogy a pénzügyi előadói munkakört be-
töltő köztisztviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét rögzít-
sék. A jegyző a 2015. február 28. helyett 2015. április 29-én, a 
2015. május 11-étől hatályba léptetett Önkormányzati SZMSZ18 el-
készítésével intézkedett a képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatko-
zat-tételi kötelezettség szabályozásáról.  

___15. A jegyző a 2014. szeptember 30. helyett 2015. január 5-én intéz-
kedett a jogszabályban foglaltak szerint a teljesítés igazolására jo-
gosult személyek írásban történő kijelöléséről. 

___16. A jegyző a 2014. szeptember 30. helyett 2015. január 5. napjától 
jelölt ki köztisztviselőket az érvényesítési feladatok végzésére a 
Polgármesteri Hivatal állományából. 

RÉSZBEN VÉGREHAJTOTT  feladatok: 
___17. A polgármester a 2014. és 2015. évekre vonatkozó belső ellenőr-

zési jelentések tartalmának megismerésével és a szükséges intéz-
kedések megtételére vonatkozó javaslatok Képviselő-testület általi 
elfogadtatásával gondoskodott az Önkormányzat gazdálkodása 
szabályszerűségének jogszabály alapján történő figyelemmel kísé-
réséről, azonban a Mötv.19 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti 
munkáltatói joggyakorlás keretében nem intézkedett a belső kont-
rollrendszer működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések be 
nem tartása, valamint a szakmai teljesítésigazolás, illetve az érvé-
nyesítés kontrollokkal összefüggésben feltárt hiányosságok, sza-
bálytalanságok tekintetében az esetleges munkajogi felelősséggel 
kapcsolatos körülmények kivizsgálásáról. 

___18. A jegyző a jogszabályban foglaltak szerint felmérte a Polgármesteri 
Hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, 
azonban a Bkr. 7. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére az egyes 
kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint 
azok teljesítésének nyomon követési módját nem határozta meg. 

___19. A jegyző gondoskodott arról, hogy 2014. december 1-től hatályba 
léptetett Gazdálkodási Szabályzat20 előírja a pénzügyi ellenjegyző 
feladatait, és rendelkezzen a pénzügyi ellenjegyzők írásbeli kijelö-
léséről, azonban az Ávr.21 53. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére 
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nem határozta meg az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem 
igénylő kifizetések esetében a teljesítésigazolás gyakorlásának és 
az érvényesítés gyakorlásának módját, eljárási és dokumentációs 
részletszabályait. 

___20. A jegyző a 2015. május 11-étől hatályos Önkormányzati SZMSZ-
ben meghatározta a hatályos önkormányzati rendeletek önkor-
mányzati honlapon történő megjelenítésének rendjét, azonban 
nem szabályozta az éves költségvetési beszámoló elektronikus 
közzétételét. A jegyző az Info tv. 22 37. § (1) bekezdésében foglaltak 
ellenére nem gondoskodott az Önkormányzat szervezeti személy-
zeti adatai, a tevékenységre, működésre vonatkozó adatok, és a 
gazdálkodási adatok az Info. tv. 1. sz. melléklete szerinti kötelező 
közzétételéről. 

___21. A jegyző gondoskodott arról, hogy a 2015. évre vonatkozó éves el-
lenőrzési terv a jogszabályban foglaltak szerint, a stratégiai ellen-
őrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásainak figye-
lembe vételével készüljön el, azonban a Bkr. 31. § (4) bekezdésé-
ben foglaltak ellenére nem intézkedett, hogy a 2015. évi belső el-
lenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzési tervet megalapozó elem-
zések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemuta-
tását, a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás 
meghatározását, a tanácsadó tevékenységre, a soron kívüli ellen-
őrzésekre és képzésekre tervezett kapacitást, valamint az egyéb 
tevékenységeket. A jegyző nem intézkedett a 2016. és a 2017. évi 
belső ellenőrzési tervek Bkr. 31. § alapján történő összeállításáról.  

___22. A jegyző gondoskodott arról, hogy a 2015. évre vonatkozó – az el-
lenőrzések típusát is meghatározó – éves ellenőrzési tervet a Kép-
viselő-testület a jogszabályban meghatározott határidő előtt, a 
2014. december 29. napján megtartott ülésén megtárgyalja és a 
61/2014. (XII.29.) számú határozattal jóváhagyja. A jegyző nem in-
tézkedett a 2016. és a 2017. évi belső ellenőrzési tervek Képviselő-
testület elé, a Mötv. 119. § (5) bekezdésében foglalt határidőn be-
lüli jóváhagyás érdekében történő beterjesztésének kezdeménye-
zéséről. 

___23. A jegyző gondoskodott arról, hogy a belső ellenőrzési vezető a jog-
szabályban foglalt előírásnak megfelelő nyilvántartást vezessen az 
elvégzett belső ellenőrzésekről. Az 1/2016 számú jelentés a jogsza-
bályban előírtak szerint tartalmazta az ellenőrzés típusának meg-
határozását. A jegyző nem intézkedett az 1/2015, 2/2015 és a 
2/2016 számú ellenőrzési jelentések kapcsán az ellenőrzés típusá-
nak a Bkr. 39. § (3) bekezdés d) pontja szerint történő meghatáro-
zásáról. 

___24. A jegyző gondoskodott arról, hogy a 2015. január 20. napján meg-
kötött 356/2015. iktatószámú megbízási szerződés – a 2015. évi 
belső ellenőrzési tevékenység megszervezésével kapcsolatban – 
tartalmazza a Bkr. 22. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott 
feladatok ellátását. A jegyző nem intézkedett a 2016. és a 2017. évi 
belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos megbízási szer-
ződések kapcsán arról, hogy a Bkr. 16. § (4) bekezdésére tekintet-
tel a külső szolgáltatóval kötött megállapodás tartalmazza a Bkr. 
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22.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt tevékenységek és kötelezett-
ségek ellátásának módját. 

___25. A jegyző intézkedett, hogy a belső ellenőrzési vezető vezesse a 
belső ellenőrzési jelentésben tett megállapításokról, javaslatokról 
éves bontásban a nyilvántartást, azonban annak tartalma nem fe-
lelt meg a Bkr. 21. § (2) bekezdés d) pontjában és a 47. § (1) bekez-
désében foglaltaknak, mivel az nem tartalmazta a vonatkozó intéz-
kedési terveket és azok végrehajtásának nyomon követését. 

NEM VÉGREHAJTOTT  feladatok:  
___26. A jegyző a Kttv.23 130. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem 

készítette el a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 
teljesítményértékelését. 

___27. A jegyző a Bkr. 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak ellenére 
nem gondoskodott a támogatásokkal való elszámolás dokumentu-
mainak elkészítésével kapcsolatban a folyamatba épített, előzetes, 
utólagos és vezetői ellenőrzés működéséről. 

___28. A jegyző a Bkr. 10. §-ában foglaltak ellenére nem alakította ki a Pol-
gármesteri Hivatal tevékenységeinek, a célok megvalósításának 
nyomon követését biztosító rendszerét.  

___29. A jegyző a Bkr. 46. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem gon-
doskodott a belső ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokhoz 
kapcsolódó intézkedési tervben meghatározott feladatok végre-
hajtásáról szóló beszámoló belső ellenőrzés részére történő meg-
küldéséről. 

___30. A jegyző nem gondoskodott az Ávr.24 57. § (3) bekezdésében fog-
laltak ellenére, hogy teljesítésigazolást csak kijelöléssel rendelkező 
személy végezzen. 

___31. A jegyző nem gondoskodott az Ávr. 58. § (4) bekezdésben foglaltak 
ellenére, hogy érvényesítést csak kijelöléssel rendelkező személy 
végezzen. 

OKAFOGYOTTÁ VÁLT  feladat:  
___32. A belső ellenőrzési feladatok nem társulás útján kerültek végrehaj-

tásra. A feladat ellátását 2014. évtől megbízási szerződés alapján 
külső szolgáltató végezte, ezért okafogyottá vált, hogy az éves el-
lenőrzési jelentést a társulás a Bkr. 56.§ (8) bekezdésében előírt 
határidőre a jegyző részére megküldje. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

Az Önkormányzat nem intézkedett a közérdekű adatok közzétételéről, amivel sérül a közérdekű és közérdekből nyil-
vános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesülése. A nem végrehajtott feladat indokolja a 
feltárt hiányosság, szabálytalanság tekintetében a munkajogi felelősség tisztázására irányuló eljárás megindítását, és 
eredményének ismeretében a szükséges intézkedések megtételét. 
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MELLÉKLETEK 

 I. SZ. MELLÉKLET: AZ ÁSZ 14125 SZÁMÚ JELENTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA 

 

So
rs

zá
m

 

Az intézkedési tervben meghatározott fel-
adat 

Az intézkedési 
tervben 

meghatározott 
határidő 

Az intézkedési 
tervben megha-
tározott feladat 
végrehajtásának 

felelőse 

A feladat végrehajtása 

 1. 2. 3. 4. 

Határidőben végrehajtott feladatok 

1. Intézkedjen az Ávr. 5. § (1) bekezdésének c) pontjában 

foglaltak szerint a Polgármesteri Hivatal alapító okirata a 

megfelelő elnevezéssel tartalmazza az alaptevékenysé-

gek felsorolását. 

2014. szeptember 30. jegyző A jegyző az intézkedési tervben meghatározott határidő előtt intézkedett az Alapító 

Okirat 2014. február 27-i keltezésű kiegészítéséről, mely az Ávr. 180. § (1)-(2) bekez-

déseinek előírásai alapján a kormányzati funkciók szerinti besorolással tartalmazta 

az alaptevékenységek felsorolását. 

2. Határozza meg a Polgármesteri Hivatalban az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követel-

ményei megvalósításának módját az Mvtv. 2. § (3) bekez-

désében foglaltaknak megfelelően. 

2015. február 28. jegyző A jegyző a Polgármesteri Hivatalban meghatározta az egészséget nem veszélyeztető 

és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját az Mvtv.  2. § 

(3) bekezdés előírásának megfelelően. A jegyző és a polgármester által 2015. február 

15-én aláírt, 2015. március 1. napjától hatályos Munkavédelmi Szabályzatot a dolgo-

zókkal 2015. február 20-án megismertették. 

3. Az Ikr. 8. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az iratkeze-

lési rendszer üzemeltetési és adatbiztonság védelmi fel-

adatait meg kell határozni. 

2015. február 28. jegyző A jegyző a Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatát 2015. február 26. 

napjával módosította, amelynek II. fejezet 19-22) és 33) pontja, valamint IV. fejezet 

95) pontja tartalmazta az iratkezelési rendszer üzemeltetési és adatbiztonság vé-

delmi feladatainak meghatározását. 

4. A Kttv. 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

szabályozza a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselői 

jogviszony megszüntetése (megszűnés) esetére a munka-

kör átadása és a munkáltatóval való elszámolás rendjét. 

2015. február 28. jegyző A jegyző a Hivatali SZMSZ-t 2015. február 26. napjával módosította. A Hivatali SZMSZ 

IV. fejezet 1.8. pontja a Kttv.  74. § (1) bekezdés előírásának megfelelően tartalmazta 

a köztisztviselői jogviszony megszüntetése (megszűnés) esetére a munkakör átadása 

és a munkáltatóval való elszámolás rendjét. 

5. Gondoskodjon arról, hogy a Bkr. 3. § d) pontjában és a 9. 

§ (1) bekezdésében foglaltak szerint olyan rendszer kiala-

kításáról, amely biztosítja, hogy a megfelelő információk 

a megfelelő időben jussanak el az illetékes szervezethez, 

személyhez. 

2015. február 28. jegyző A jegyző a Hivatali SZMSZ-t 2015. február 26. napjával módosította. A szabályzat III. 

fejezet 3.1. és 3.2. pontjainak módosításával a jegyző előírta a Polgármesteri Hivatal-

ban dolgozók számára az e-mail útján történő napi kapcsolat kialakítását, fenntartá-

sát, továbbá a külső szervezetekkel való kapcsolattartás módját. 
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So
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Az intézkedési tervben meghatározott fel-
adat 

Az intézkedési 
tervben 

meghatározott 
határidő 

Az intézkedési 
tervben megha-
tározott feladat 
végrehajtásának 

felelőse 

A feladat végrehajtása 

 1. 2. 3. 4. 
6. Az Info tv. 30. § (6) bekezdésében és a 35. § (2) bekezdé-

sében, valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdés h) pontjában 

foglalt előírásokban foglaltak szerint szabályozni kell a kö-

telezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatali 

rendjét, a közérdekű adatok megismerésére irányuló tel-

jesítések rendjét. 

2015. február 28. jegyző A jegyző 2015. február 20. napjával aláírta a Polgármesteri Hivatal szabályzatát a köz-

érdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről. A Szabály-

zat a közérdekű adatokról25 tartalmazta a kötelezően közzéteendő adatok nyilvános-

ságra hozatali rendjét is. 

7. Gondoskodni kell az Ikr. 14. § (4) bekezdésében foglaltak 

szerint az iratforgalom dokumentálásáról, az iratok szer-

vezeten belüli útjának követhetőségéről szabályzat mó-

dosítással. 

2015. február 28. jegyző A jegyző a Polgármesteri Hivatal Egyedi Iratkezelési Szabályzatának 2015. február 26-

i módosításával az Ikr.26 14. § (4) bekezdés előírásának megfelelően gondoskodott 

arról, hogy az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan kö-

vethető és ellenőrizhető, az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen. 

8. Az utalványokon az Ávr. 59. § (3) bekezdés b), c), d) és f) 

pontokban foglalt előírás szerint a költségvetési évet, a 

kedvezményezett címét, a kötelezettségvállalás nyilván-

tartási számát, a fizetés módját és összegét fel kell tün-

tetni. 

2014. szeptember 30. 

és folyamatosan 

jegyző A jegyző intézkedett, hogy az utalványokon az Ávr. 59. § (3) bekezdés b), c), d) és f) 

pontokban foglalt előírás szerint feltüntetésre kerüljön a költségvetési év, a kedvez-

ményezett címe, a kötelezettségvállalás nyilvántartási száma, a fizetés módja és ösz-

szege. 

9. Gondoskodni kell arról, hogy az Áfa tv. 169. § e) pontjá-

ban foglaltak szerint a szolgáltatás vásárlójaként csak a 

kötelezettségvállaló szerepeljen. 

2014. szeptember 30. 

és folyamatosan 

jegyző A jegyző gondoskodott, hogy az Áfa tv. 169. § e) pontjában foglaltaknak megfelelően 

a kötelezettségvállaló neve és címe szerepeljen a szolgáltatás vásárlójaként. 

10. A belső ellenőrzési könyv módosításával gondoskodni kell 

arról, hogy a bizonyosságot adó eljárás szabályozása meg-

történjen. 

2015. február 28. jegyző A jegyző 2015. január 28. napján hagyta jóvá az Önkormányzat 2015. január 1. nap-

jától hatályos Belső ellenőrzési kézikönyvét. A Belső ellenőrzési kézikönyv V. fejezete 

a Bkr. 17. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezésnek megfelelően tartal-

mazta a bizonyosságot adó tevékenység végrehajtására vonatkozó eljárási szabályo-

kat. 

11. El kell készíteni, a Képviselő-testület elé kell terjeszteni el-

fogadásra az Önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervét 

2014. december 31. 

és folyamatos 

jegyző A jegyző intézkedett arról, hogy a Képviselő-testület 2014. december 29. napján 

megtartott ülésén megtárgyalja és a benyújtott tervezet szerint a 61/2014. (XII.29.) 

számú határozatával jóváhagyja az Önkormányzat Belső ellenőrzési stratégiai tervét 

a 2015-2019. évekre vonatkozóan. 
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Határidőn túl végrehajtott feladatok 
12. Gondoskodjon az Ávr. 57. § (4) bekezdésében foglaltak 

szerint az Önkormányzat kiadási előirányzatai vonatkozá-

sában a teljesítés igazolására jogosult személyek írásban 

történő kijelöléséről. 

2014. augusztus 31. polgármester A polgármester 2014. augusztus 31. helyett 2014. november 10-én, az Ávr. 57. § (4) 

bekezdés előírásának megfelelően írásban kijelölte az alpolgármestert a teljesítés 

igazolási feladatok teljes körű ellátására. 

13. Gondoskodjon arról, hogy a Képviselő-testület határozza 

meg a Kttv. 231. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a 

Kttv. 83. §-ában előírt, a köztisztviselőkkel szembeni hiva-

tásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai 

eljárás szabályait. A Mötv. 81. § (3) bekezdés c) pontjában 

foglaltak szerint készítse elő ennek dokumentumát. 

2015. február 28. jegyző A jegyző 2015. február 28. helyett 2015. április 28. napján, a Kttv. 83. § (1) bekezdé-

sében előírtak szerint meghatározta a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, va-

lamint az etikai eljárás szabályait a Mötv. 81. § (3) bekezdés c) pontja alapján előké-

szített Hivatásetikai Szabályzatban, melyet a Képviselő-testület a 30/2015. (IV. 28) 

számú határozatával elfogadott. 

14. A vagyonnyilatkozat-tételről szóló törvény 4. § a) pontjá-

ban meghatározottak szerint a Polgármesteri Hivatal 

SZMSZ módosításával a pénzügyi előadói munkakört be-

töltő köztisztviselő, továbbá a vagyonnyilatkozat-tételről 

szóló törvény 4. § d) pontjában foglaltak szerint az önkor-

mányzati SZMSZ-ben a képviselők vagyonnyilatkozat-té-

teli kötelezettségét rögzítsék. 

2015. február 28. jegyző A jegyző 2015. február 28. helyett a 2015. május 11-étől hatályos Önkormányzati 

SZMSZ-ben szabályozta a képviselőkre vonatkozó vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettséget, továbbá a Hivatali SZMSZ - 2015. február 26-i módosításával írta elő a 

pénzügyi előadói munkakört betöltő köztisztviselő vagyonnyilatkozat-tételi kötele-

zettségét.  

15. Ki kell jelölni írásban az Ávr. 57. § (4) bekezdésében fog-

laltak szerint a teljesítés igazolására jogosult személyeket. 

2014. szeptember 30. jegyző A jegyző a Gazdálkodási Szabályzat mellékletében 2014. szeptember 30. helyett 

2015. január 5. napjával jelölte ki a teljesítés igazolására jogosult személyeket. 

16. Gondoskodjon az Ávr. 58. § (4) bekezdésében foglaltak 

betartásáról, írásban jelöljön ki a Polgármesteri Hivatal ál-

lományából köztisztviselőt az érvényesítési feladatok vég-

zésére. 

2014. szeptember 30. jegyző A jegyző a Gazdálkodási Szabályzat mellékletében 2014. szeptember 30. helyett 

2015. január 5. napjától jelölt ki az érvényesítési jogkör gyakorlására köztisztviselőket 

a Polgármesteri Hivatal állományából. 

Részben végrehajtott feladatok 
17. A Mötv. 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kísérje 

figyelemmel az Önkormányzat gazdálkodásának szabály-

szerűségét. A Mötv. 67. § f) pontja alapján gondoskodjon 

a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó jogsza-

bályi rendelkezések be nem tartása, valamint a teljesítés-

2014. augusztus 31., 
majd azt követően fo-

lyamatos 

polgármester A polgármester a 2014. és 2015. évekre vonatkozó, (1/2015. és 2/2016. számú) belső 

ellenőrzési jelentések tartalmának megismerésével és a szükséges intézkedések 

megtételére vonatkozó javaslatok Képviselő-testület általi elfogadtatásával gondos-

kodott az Önkormányzat gazdálkodása szabályszerűségének jogszabály alapján tör-

ténő figyelemmel kíséréséről. 
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igazolás, illetve az érvényesítés kontrollokkal összefüg-

gésben feltárt hiányosságok, szabálytalanságok tekinteté-

ben az esetleges munkajogi felelősséggel kapcsolatos kö-

rülmények kivizsgálásáról, majd a vizsgálat eredményé-

nek függvényében tegye meg a szükséges intézkedése-

ket. 

A polgármester a Mötv. 67. § (1) bekezdés f) pontja szerinti munkáltatói jogkörgya-

korlása keretében nem intézkedett a belső kontrollrendszer működésére vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések be nem tartása, valamint a szakmai teljesítésigazolás, il-

letve az érvényesítés kontrollokkal összefüggésben feltárt hiányosságok, szabályta-

lanságok tekintetében az esetleges munkajogi felelősséggel kapcsolatos körülmé-

nyek kivizsgálásáról, és a vizsgálat hiányában nem tette meg a szükséges munkajogi 

intézkedéseket. 

18. Mérje fel, határozza meg a Bkr. 7. § (2) bekezdésében fog-

laltak szerint a Polgármesteri Hivatal tevékenységében, 

gazdálkodásában rejlő egyes kockázatokkal kapcsolatban 

szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének 

nyomon követési módját. 

2015. február 28. és 
folyamatos 

jegyző A jegyző gondoskodott arról, hogy a 61/2014. (XII. 29.) sz. önkormányzati határozat-

tal elfogadott stratégiai ellenőrzési terv készítésekor a jogszabályban előírtaknak 

megfelelően felmérésre kerüljenek az Önkormányzat tevékenységében rejlő és szer-

vezeti célokkal összefüggő kockázatok, a belső, és külső kockázatok lehetséges meg-

nyilvánulásai, hatásai, és a főbb kockázati tényezők. A jegyző a Hivatali SZMSZ – 2015. 

február 26. napjával aláírt – módosításával az Önkormányzat kapcsán felmért kocká-

zatokat határozta meg a Polgármesteri Hivatal tevékenységében és gazdálkodásában 

rejlő fő kockázati tényezőkként. 

A jegyző a Bkr. 7. § (2) bekezdésében foglaltak ellenére az egyes kockázatokkal kap-

csolatban szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének nyomon követési 

módját nem határozta meg a Polgármesteri Hivatal tevékenységében, gazdálkodásá-

ban rejlő egyes kockázatokkal kapcsolatban. 

19. A gazdálkodási szabályzat módosításával gondoskodni 

kell a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, az elő-

zetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizeté-

sek esetében a teljesítésigazolás gyakorlásának és az ér-

vényesítés gyakorlásának módjával, eljárási és dokumen-

tációs részletszabályaival, az ezeket végző személyek kije-

lölésének rendjével kapcsolatos belső előírások, feltéte-

lek meghatározásáról. 

2014. szeptember 30. jegyző A jegyző gondoskodott arról, hogy a 2014. december 1-től hatályba lépett előírja a 

pénzügyi ellenjegyző feladatait, és rendelkezzen a pénzügyi ellenjegyzők írásbeli ki-

jelöléséről.  

A jegyző a Gazdálkodási Szabályzatban az Ávr. 53. § (1) bekezdésének megfelelően 

meghatározta, hogy mely esetekben nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettség-

vállalás, azonban az Ávr. 53. § (2) bekezdésben foglaltak ellenére az előzetes írásbeli 

kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések esetében a teljesítésigazolás és az ér-

vényesítés gyakorlásának módját, eljárási és dokumentációs részletszabályai nem ha-

tározta meg. 

20. Az Info tv. 33. § (1) és (3) bekezdésében, a 37. § (1) be-

kezdésében és az 1. sz. mellékletében foglaltak szerint a 

2015. február 28. jegyző A jegyző gondoskodott arról, hogy a 2015. május 11-től hatályos Önkormányzati 

SZMSZ 31. § (5)-(6) bekezdése meghatározza a hatályos önkormányzati rendeletek 
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Képviselő-testület hatályba lévő rendeleteit, az éves költ-

ségvetési beszámoló elektronikus közzétételének szabá-

lyait rögzíteni kell, a közzétételről gondoskodni kell. 

önkormányzati honlapon történő megjelenítésének rendjét, azonban nem szabá-

lyozta az éves költségvetési beszámoló elektronikus közzétételének szabályait.  

A jegyző a 2015. február 20-tól hatályos, a közérdekű adatok megismerésére irányuló 

igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat 3. pontjában előírta a jogszabályban 

meghatározott közzétételi lista önkormányzati honlapon (www.nyirmeggyes.hu) tör-

ténő közzétételét, azonban az Info tv. 37. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem 

gondoskodott az Önkormányzat szervezeti személyzeti adatai, a tevékenységre, mű-

ködésre vonatkozó adatok, és a gazdálkodási adatok az Info. tv. 1. sz. melléklete sze-

rinti kötelező közzétételéről, az éves költségvetési beszámoló közzétételéről.  

21. Az éves ellenőrzési terveket a Bkr. 31. § alapján kell ösz-

szeállítani, s a terveknek a (2) bekezdés szerint a stratégiai 

ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállí-

tott prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelke-

zésére álló erőforrásokon kell alapulniuk. 

2014. december 31. 
és folyamatos 

jegyző A jegyző gondoskodott arról, hogy az Önkormányzat a 2015. évre vonatkozó éves 

ellenőrzési tervét a Bkr. 31. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, a stratégiai ellenőr-

zési tervben kockázatelemzés alapján felállított prioritások figyelembe vételével ké-

szítse el, azonban a Bkr. 31. § (4) bekezdésében előírtak ellenére a 2015. évi belső 

ellenőrzési terv nem tartalmazta az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a 

kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, a rendelkezésre álló és a 

szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, a tanácsadó tevékenységre, a soron 

kívüli ellenőrzésekre és képzésekre tervezett kapacitást, valamint az egyéb tevékeny-

ségeket. 

A jegyző nem intézkedett a 2016. és a 2017. évi belső ellenőrzési tervek Bkr. 31. § 

alapján történő összeállításáról. 

22. Az éves ellenőrzési tervet a Mötv. 119. § (5) bekezdésé-

ben foglalt határidőre történő jóváhagyása érdekében 

időben be kell terjeszteni a Képviselő-testület elé, meg-

határozva az ellenőrzések típusát. 

2014. december 31. 
és folyamatos 

jegyző A jegyző gondoskodott arról, hogy a 2015. évre vonatkozó – az ellenőrzések típusát 

is meghatározó – éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a jogszabályban meg-

határozott határidő előtt, a 2014. december 29. napján megtartott ülésén megtár-

gyalja és a 61/2014. (XII.29.) számú határozattal jóváhagyja. A 2015. évi belső ellen-

őrzési terv tartalmazta az ellenőrzések típusának meghatározását  

A jegyző nem intézkedett a 2016. és a 2017. évi belső ellenőrzési tervek Képviselő-

testület elé, a Mötv. 119. § (5) bekezdésében foglalt határidőn belüli jóváhagyás ér-

dekében történő beterjesztésének kezdeményezéséről. 

23. Az elvégzett belső ellenőrzésről készített jelentésnek – a 

Bkr. 39. § (3) bekezdés d) pontjára figyelemmel – minden 

2015. január 31. és 
folyamatos 

jegyző A jegyző gondoskodott arról, hogy a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. § (1)-(2) be-

kezdéseiben foglalt előírásnak megfelelő nyilvántartást vezessen az elvégzett belső 
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esetben tartalmaznia kell az ellenőrzését típusát, vala-

mint az elvégzett belső ellenőrzésről a Bkr. 50. § szerint 

nyilvántartást kell vezetni. 

ellenőrzésekről. Az 1/2016 számú jelentés a Bkr. 39. § (3) bekezdés d) pontjában fog-

laltak szerint tartalmazta az ellenőrzés típusának meghatározását. 

A jegyző nem intézkedett az 1/2015, 2/2015 és a 2/2016 számú ellenőrzési jelenté-

sek kapcsán az ellenőrzés típusának a Bkr. 39. § (3) bekezdés d) pontja szerint történő 

meghatározásáról. 

24. Amennyiben a belső ellenőrzésre külső szolgáltató bevo-

násával kerül sor, úgy az ellenőrzési tevékenység meg-

szervezésére vonatkozó megállapodásnak – a Bkr. 16. § 

(4) bekezdésére tekintettel– tartalmaznia kell a Bkr. 22.§ 

(1) és (2) bekezdésében foglalt tevékenysége és kötele-

zettségek ellátásának módját. 

2015. január 31. és 
folyamatos 

jegyző A jegyző gondoskodott arról, hogy a 2015. január 20. napján megkötött 356/2015. 

iktatószámú megbízási szerződés – a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenység meg-

szervezésével kapcsolatban – tartalmazza a Bkr. 22. § (1) és (2) bekezdésében meg-

határozott feladatok ellátását. 

A jegyző nem intézkedett a 2016. és a 2017. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásá-

val kapcsolatos megbízási szerződések kapcsán arról, hogy a Bkr. 16. § (4) bekezdé-

sére tekintettel a külső szolgáltatóval kötött megállapodás tartalmazza a Bkr. 22.§ (1) 

és (2) bekezdésében foglalt tevékenységek és kötelezettségek ellátásának módját. 

25. Nyomon kell követni a belső ellenőrzési jelentés alapján 

megtett intézkedéseket. Ennek érdekében el kell készí-

teni és folyamatosan vezetni kell - a Bkr. 21. § (2) be-kez-

dés d) pontjában és a 47. § (1) bekezdése foglaltak szerint 

- a belső ellenőrzési jelentésben tett javaslatokról, az el-

fogadott intézkedési tervről és az annak alapján végrehaj-

tott, valamint végre nem hajtott intézkedésekről a nyil-

vántartást. 

2015. január 31. és 

folyamatos 

jegyző A jegyző intézkedett, hogy a belső ellenőrzési vezető vezesse a belső ellenőrzési je-

lentésben tett megállapításokról, javaslatokról éves bontásban a nyilvántartást, 

azonban annak tartalma nem felelt meg a Bkr. 21. § (2) bekezdés d) pontjában és a 

47. § (1) bekezdésében foglaltaknak, mivel az nem tartalmazta a vonatkozó intézke-

dési terveket és azok végrehajtásának nyomon követését. 

Nem végrehajtott feladatok 
26. Pótolja, készítse el a Kttv. 130. § (1) bekezdésében foglal-

tak szerint a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztvi-

selők teljesítményértékelését. 

2015. január 31. jegyző A jegyző a Kttv. 130. § (1) bekezdés előírása ellenére nem készítette el a Polgármes-

teri Hivatalban dolgozó köztisztviselők teljesítményértékelését.  

27. A Bkr. 8. § (2) bekezdése a) pontjában foglaltak szerint 

gondoskodjon a támogatásokkal való elszámolás doku-

mentumainak elkészítésével kapcsolatban a folyamatba 

épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működé-

séről. 

2015. február 28. jegyző A jegyző nem gondoskodott a Bkr. 8. § (2) bekezdés a) pontjában előírtak szerint a 

támogatásokkal való elszámolás dokumentumainak elkészítésével kapcsolatban a fo-

lyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés működéséről. 
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28. Ki kell alakítani a Polgármesteri Hivatal tevékenységének, 

a célok megvalósításának nyomon követését biztosító 

rendszerét. 

2015. február 28. jegyző A jegyző nem alakított ki a szervezeti célok teljesítésének mérésére alkalmas rend-

szert, így a Bkr. 10. §-ában foglaltak ellenére a nyomon követési rendszer kialakítása 

sem történt meg. A jegyző 2015. február 26. napján módosította a Hivatali SZMSZ-t. 

A Hivatali SZMSZ IV. fejezete kiegészítésre került az ellenőrzési nyomvonal szerepé-

nek általános bemutatását tartalmazó 7.4 alponttal, továbbá a Polgármesteri Hivatal 

tervezési és pénzügyi lebonyolítási folyamatainak ellenőrzési nyomvonalát tartal-

mazó 6. számú melléklettel. Az ellenőrzési nyomvonal ugyanakkor nem tartalmazott 

olyan folyamatot vagy feladatokat, amelyek biztosították a szervezeti célok megva-

lósításának operatív tevékenység keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyo-

mon követését. 

29. A Bkr. 46. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

gondoskodni kell a belső ellenőrzési jelentésekben tett ja-

vaslatokhoz kapcsolódó intézkedési tervben meghatáro-

zott egyes feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

megküldéséről a belső ellenőrzés részére. 

2015. február 28. és 
folyamatos 

jegyző A jegyző a Bkr. 46. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére nem gondoskodott a belső 

ellenőrzési jelentésekben tett javaslatokhoz kapcsolódó intézkedési tervben megha-

tározott feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló belső ellenőrzés részére történő 

megküldéséről.  

30. Gondoskodni kell arról, hogy az Ávr. 57. § (1) és (3) bekez-

désében foglaltak szerint teljesítésigazolást csak kijelölés-

sel rendelkező személy végezzen. 

azonnal, folyamatos jegyző A jegyző a teljesítésigazolásra jogosult személyek aláírás-mintáit – a Gazdálkodási 

Szabályzat és az Ávr. 60. § (3) bekezdés előírása ellenére – nem vezette naprakészen, 

ezért nyilvántartással nem alátámasztott, hogy a kiadások esetében a teljesítést az 

Ávr. 57. § (3) bekezdés szerint az arra jogosult személy igazolta. 

31. Gondoskodni kell arról, hogy az Ávr. 58. § (4) bekezdésé-

ben foglaltak szerint érvényesítést csak kijelöléssel ren-

delkező személy végezzen. 

 

2014. szeptember 30. jegyző A jegyző az érvényesítésre jogosult személyek aláírás-mintáit – a Gazdálkodási Sza-

bályzat és az Ávr. 60. § (3) bekezdés előírása ellenére – nem vezette naprakészen, 

ezért nyilvántartással nem alátámasztott, hogy a kiadások esetében az érvényesítési 

feladatokat az Ávr. 58. § (4) bekezdés szerint az arra jogosult személy igazolta. 

Okafogyott feladat 

32. Ha a Bkr. szerint a belső ellenőrzés végzésére társult fel-

adatellátás történik, úgy biztosítani kell, hogy az éves el-

lenőrzési jelentést a társulás a Bkr. 56.§ (8) bekezdésében 

előírt határidőre a jegyző részére megküldje. 

évente a zárszám-

adás határideje, de 

legkésőbb március 20 

jegyző Az Önkormányzat az ellenőrzött időszakban a belső ellenőrzési feladatokat nem tár-

sulás útján látta el, a feladat ellátását megbízási szerződés alapján 2014. évtől külső 

szolgáltató végezte, ezért okafogyottá vált, hogy az éves ellenőrzési jelentést a tár-

sulás a Bkr. 56.§ (8) bekezdésében előírt határidőre a jegyző részére megküldje. 
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FÜGGELÉK: ÉSZREVÉTELEK 

A jelentéstervezetet a Számvevőszék 15 napos 

észrevételezésre megküldte az ellenőrzött szervezet 

vezetőjének az ÁSZ tv. 29. §* (1) bekezdése előírásának 

megfelelően. 

Az elfogadott észrevételek alapján a Számvevőszék 

módosította a jelentést.  

A függelék tartalmazza az ellenőrzött észrevételeit, illetve az el nem fogadott észrevételek 

elutasításának indoklását. 

 
 

                                                                                                                                   
 

* 29. § (1) Az Állami Számvevőszék az ellenőrzési megállapításait megküldi az el-
lenőrzött szervezet vezetőjének vagy az általa megbízott személynek, és annak, 
akinek személyes felelősségét állapította meg. 
(2) Az ellenőrzött szervezet vezetője és a felelősként megjelölt személy az ellenőr-
zés megállapításaira tizenöt napon belül írásban észrevételt tehet. 
(3) Az Állami Számvevőszék az észrevételre a beérkezésétől számított harminc na-
pon belül írásban válaszol. A figyelembe nem vett észrevételeket köteles a jelen-
tésben feltüntetni, és megindokolni, hogy azokat miért nem fogadta el. 
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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

1 polgármester Nyírmeggyes Község Önkormányzat polgármestere 
2 jegyző Nyírmeggyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának jegyzője 
3 jelentés 14125 sorszámú jelentés az önkormányzatok belső kontrollrendszere 

kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 
ellenőrzéséről – Nyírmeggyes 

4 ÁSZ Állami Számvevőszék 
5 Képviselő-testület Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
6 ÁSZ tv. 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről (hatályos: 2011. július 1-jétől) 
7 ÁSZ SZMSZ az Állami Számvevőszék elnökének 3/2016. (XII.29.) ÁSZ utasítása az Állami 

Számvevőszék Szervezeti és Működési Szabályzatáról (hatályos: 2017. január 
1-től) 

8 Önkormányzat Nyírmeggyes Község Önkormányzat 
9 Bkr.  a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (hatályos: 2012. január 1-től) 
10 Polgármesteri Hivatal Nyírmeggyes Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
11 Alapító Okirat Nyírmeggyes Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata 

(hatályos: 2014. január 1-től) 
12 Munkavédelmi Szabályzat Nyírmeggyesi Polgármesteri Hivatal Munkavédelmi Szabályzata, kiadta a 

polgármester és a jegyző (hatályos: 2015. március 1-jétől) 
13 Egyedi Iratkezelési Szabályzat Nyírmeggyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Egyedi Iratkezelési 

Szabályzat (hatályos: 2015. március 1-től) 
14 Hivatali SZMSZ Nyírmeggyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzata (hatályos: 2014. március 1-től) 
15 Belső ellenőrzési kézikönyv Nyírmeggyes Község Önkormányzat belső ellenőrzési kézikönyv (hatályos: 2015. 

január 1. napjától) 
16 Belső ellenőrzési stratégiai terv Nyírmeggyes Község Önkormányzat belső ellenőrzési stratégiai terve, 

megállapítva a 61/2014 (XII. 29.) önkormányzat határozattal (hatályos: 2015. 
január 1-től) 

17 Hivatásetikai Szabályzat Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (IV. 28.) 
számú önkormányzati határozata a Nyírmeggyes Polgármesteri Hivatal 
köztisztviselői hivatásetikai alapelveinek, és az etikai eljárás szabályainak 
megállapításáról (hatályos: 2015. május 4-től) 

18 Önkormányzati SZMSZ Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, Nyírmeggyes Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (IV. 29.) számú önkormányzati 
határozata (hatályos: 2015. május 11-től) 

19 Mötv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (hatályos: 
2012. január 1-jétől) 

20 Gazdálkodási Szabályzat Nyírmeggyes Község Gazdálkodási Szabályzat (hatályos: 2014. december 1-től) 
21 Ávr. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (hatályos: 2012. január 1-től) 
22 Info tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (hatályos: 2011. július 27-től) 
23 Kttv. a 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztségviselőkről (hatályos: 2012. 

március 1-től) 
24 Ávr. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (hatályos: 2012. január 1-től) 
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25 Szabályzat a közérdekű adatokról Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének 

rendjéről, Nyírmeggyes Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (hatályos: 
2015. február 20-tól) 

26 Ikr. 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének 
általános követelményeiről (hatályos: 2006. január 1-től) 
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