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Pomázi Német Nemzetiségi Előadó
összefoglaló 2o2o. éves ellenőrzési

Vezetői összefoglaló

Pomázi Német Nemzetiségi önkormányzatnál (a továbbiakban: önkormányzat) az ellenőrzésre
vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20LI. évi
clxxxx. törvény, az á||amháztartásról sző|ő 20t7. évi CXCV. törvény, az á||amháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek
belső ellenőrzésérő| és belső kontrollrendszeréről sző|ő 370/20LI. (xII. 31.) Korm. rend. (a
továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.
A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső
ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az á|tal.a
kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelősségét illetően.

A fenti előírásoknak tnegfelelve az önkormányzat vonatkozásában külső szakértő
bevonásával történt a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési rendszer kiépítése
és működtetése.

A belső ellenőrzésre az önkormányzat 2o2o. évi Belső ellenőrzési terve alapián került
sor, melynek teljesÍtéséről a Bkr. alapján je|en,2O2O' évi osszefoglaló éves jelentés számol be.
A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok
meghatározását. Módszeresen értékeli, illetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a
minőségbiztosítás hatékonyságát.
A belső ellenőrzés szabályszeríÍen, az ellenőrzési tervben meghatározott feladatait
elláwa működött.

Az e||enőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szülrségességét nem
vitatják, változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megolriandó feladat
kapcsán.
A2o2o. évi belső ellenőrzések lefolytatását nehezítette a iárványhelyzet' Az eredményes
ellenőrzést támogató személyes kontaktus kevesebb volt, de az online egyeztetések
alapvetően biztosított ák az információ áramlást'
Az intézményi belsó ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott
feladatait elláWa működött.

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapián
(Bkr.48.6 a) pont)

I./7. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való
eltérések indoka, a terven feliili ellenőrzés indokoltsága'

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek
célja, hogy az önkormányzatműködését fejlessze és eredményességét növelje.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés
feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően, az Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési
megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.

A tervezés és kockázatelemzése alapozottan kiterjedt minden olyan területre, amely a szabályos
és a jogszabályi változásoknak megfelelő működést segÍti és kontrollálja. A kockázatelemzés a
vonatkozó szakirodalom által javasolt értékelési szempontok alapján történt.
A tervezés az Elnök illetve a |egyző igényeinek figyelembevételével, kockázatelemzéssel
*^-^l^-^-^a^- tl-rl-trrrEB,drdpuzu Ltdll Lur LrllL,

oÁ ?-.2 I isZÁM ME
tJtószárn

Oldal 1



2o2o. éves ellenőtzésíelentés

I./I./a) A túrgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terll teljesítése, az ellenőrzés összesítése
(Bkr.48. $ aa) pont)

Az e||enőrzési terv teljesÍtésérő]. azL.számú ftiggelék ad tájékoztatást.

A belső ellenőr a megáIlapításokat a üzsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az e||enőrzés során
a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adott munkafolyamat felelősével.
Az el|enőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szalonai szempontok alapján kerültek
rögzítésre.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek Kiemelt
jelentőségű, a vezetés részérő| azonnali intézkedést igénylő javaslat megfogalmazására nem
keriilt sor.

L/I./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabáIysértésÍ, kúrtérÍtési, illetve fegyelmi eljúrás
megÍndítására okot adó cselekmény, mulasztás1 vagy hiúnyosság gyanúja kapcsán tett
jelentések száma és rövid iisszefoglalása

A 2020. évi ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illewe fegyelmi eljárás
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

I'/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegÍtő és akadályozó tényezőkbemutatúsa (Bkr'
a8. $ ab) pont)

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az adott munkafolyamat felelősei az
ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és program hozzáférést a
belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottak, amihozzájárult a hatékonysághoz.
A vizsgálatokhoz a szüliséges anyago! információt és az elvárható segíts éget az ellenőrzés
megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munktat összehangolni, hogy
a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadá|yozz{-a
vizsgálat.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés
feltételeinek és telj esülésének vizsgálata volt.
A jelentéstervezet az el|enőrzött féllel előzetesen egyeztetésre került. A megállapításokkal,
javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merült fel. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban
megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosíwa a hatékonyabb és szabályos
működéshez.

L/z./a) A belső ellenőrzési egység (ek) humúnerőforrás -ellútottsúga

A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintje és gyakorlata megfelel a Bkr._ben foglalt
követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráciő megtörtént. A belső ellenőrzési veietői
feladatokat ellátó személy 2020. évben kötelező továbbképzésen vett részt. s az Áht. 70' s t4)
bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik.

I./z'/b) A belső ellenőrzésÍ egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionúlis
fiiggetlenségének biztosítúsa (Bkr. 78-79. $-a alapjún)

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2020' évben teUeskörűen biztosított volt. mivel a
jelentések közvetlenül megktildésre kerültek az ellenőrzött személy vagy szervezet részére. Az
ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.
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2o2o. éves ellenórzési jelentés

I' / 2. / c) ö sszeférhetetlens é g Í es etek (Bkr. 2 0. p - a alapj án)

2020. évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi
helvzet nem merült fel.

L/z./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlútozásokbemutatása

2020. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

I./2. /e) A belső ellenőrzés végrehaj túsót akadúlyozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

L / 2. /fl Az ellenőrzés nyilv ántartúsa

Az ellenőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Pomázi Polgármesteri Hivatalban [a
továbbiakban: Hivatal) évenként, illetve elktilönítetten, nyomon követhető formában történik. A
megbízólevél, ellenőrzési program és üzsgálati jelentés egy példánya az irattárba kerül'
A belső ellenőrzési vezető a Bkr. 50. $ szerinti nyilvántartás vezetéséről gondoskodott.

t'/z./g) Az ellenőrzésÍ tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az e||enőrzési tevékenység fejlesztésére iavaslat nem került megfogalmazásra.

L/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48, $ ac) pont)

A korábbi évek gyakorlata szerint a belső ellenőrzés keretében történő véleményezés,
állásfoglalás rendje kialakult, amelynek legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabáiyi
változások, azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi
szabályozottság.
A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására
nem került sor.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapián
(Bkr.48.6 b) pont)

IL/I. A belső kontrollrendszer szabályszerűségénel<, gazdasúgossúgdnah hatékonyságúnak
és eredményességének növelése, javítúsa érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr, 48. s
ba) pont)

A vizsgálati jelentések készítése a már évek óta kialakított ryakorlat alkalmazásával történik. A
vizsgálati jelentéstervezetek minden alkalommal egyeztetésre kerültek. Indokolt esetben a
szükséges módosítás elvégzése után, a vizsgálati jelentés Elnöki és |egyzői jóváhagyással
véglegessé vált.
Kidolgozott nyomon követési eljárás nincs. Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok
eredményeként megfogalmazott intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt
esetben az utővizsgálat szükségszerűségét meghatározza. A határidőkről, végrehajtásról és
hasznosulásról az utóvizsgálatok mellett az ellenőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat
információt

A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor.
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2o2o. éves ellenőrzésíjelentés

IL/z. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. $ bb) pont)

7. Kontrollkiirnyezet

Az el|enőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel
alapvetően megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet. Az önkormányzata gázdálkodás terén az
alapvető szabályzatokkal rendelkezi\ de a működés terén szabályozatlan területként
definiálható a teljesítményértékelés rendszere. A korábbi évben hiányosságként kezelt
vagyonnyilatkozattétel rendjének szabályozására 2020.évben sor került'
A célok és szervezeti felépítés, belső szabályzato\, feladat- és hatáskörök, folyamatok
mcghatározása és dokumentálás4 lrurrrárr erőftrrrás, etikai értékek és lntegrltág a működés és
feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő,
hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, s a vá|toző jogszabályi környezet és
alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek A gyakori jogszábály változás fokozott
terhet jelent a belső szabá|yozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a Hivatal törekszik
a gy.akorlat és a szabályozás szinkronjának megteremtésére.
Az onkorm ányzatszervezeti és rnűködési szabályzata az Mötv' alapján határozattal elfogadott.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

Az önkormányzatot érintően a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje,
valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje nem szabályozott, így a működés sem
dokumentált.
A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje nem kialakított.

3. Ko ntr olltev ékeny ség ek

Az önkormányzati folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek
kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlásának a
rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók A jövőben a
megerősített ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére irányulnak
A MÁK felé és a többi állami hatóság fe|é azönkorrnányzat mű-ktidési és gazdálkodási feladatait
ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adato\ információk nyilvántartás4
tárolása szabályozott'

4. Informúció és kommunikúció

Az onkormányzatot érintően az információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a
m egfelelő számítógépes ellátottság.
Az önkormányzat a kapcsolódó szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal
szabá|yzatait alkalmazza. Ebből eredően az onkormányzat iratkezelési szabályzattal nem
rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott
AS P iktatási rendszerrel történik.
A Hivatal iratkezelési szabályzatának levéltári egyeztetése megtörtént.
Az önkormányzat az Info. törvényben e|őírtközzétételi köte]ezettségét részben teljesítette, az
átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és
meghozatalára vonatk ozőan.

5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra
csökkenti a veszé|yeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségé! elősegíti az önkormányzat
célkitűzéseinek megvalósítását.
A hplcő pl]pnárzÁc tanrazÁca a innco-},ál.,i|,A+^1^-A^ A+^l-^^l-A-^L^l^*-'^ _l^-^:!- L':--L!-' !|-u ,vóJ&qudrJ r 
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2o2o. éves ellenőrzési elentés

Az e||enőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illewe fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.
A belső ellenőrzést külső vállalkoző végzi szerződéssel, akivel az együttmííködés megfelelő.
A külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz. Adatok, információk nyilvántartása
tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabályozott.

II./3. Az intézkedési tervekmegvalósítása (Bkr. 48. s c) pont)

2020. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat megfogalmazására
sor került.
Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak voltak hozzájáru|tak a vezetői intézkedések
megalapozásához.
Az intézkedési terv a szükséges intézkedés végrehajtásáért felelős személy és a vonatkozó
határidő megjelölésével készült el, amelyben a feladathoz kapcsolódó határidő úgy került
meghatározásra, hogy az számonkérhető legyen.

Kelt: Budap est, 202L. február 15.

Készítette

1,

1

belső ellenő rzési v ezető

|óváhagyta
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2o2o. éves ellen rzési

Pomázi Német Nemzetiségi onkorm ányzatés k ltségvetési szerveinél
2o2o. évben lefolytatott ellen lzések bemutatása

1. fiiggelék

A nemzetiségi
egytittm k dési
megállapodás vizsgálata

Tárov
Annak vÍzsgálata,
hogy a Nkt. szerinti
megállapodás
megfelel-e a
jogszabályi
el írásolrnak

Cél
Szabályszer ségi

ellen rzés

Típus
A vizsgálat során felmértiik és értékeltÍik a Pomáz Város Önkormányzata és a
Ponrázi Német Nemzetiségi onkormányzat által kotott Egytitunííkridési
megállapodást Az ebben foglaltak teljesítésének vizsgálatára jelen ellen rzés
nem terjedt ki.

Az e||en lzés Íd tarama alatt t rtént az eryiittrrr ktidési megáIlapodás
feliilvizsgálata, ezérL a vizsgálati id szak |ezárását a megállapodás
elfogadásához igazítottuk annak érdekében, hogr az érvényben lév
dokumentumokra teriedien ki.

A Pomázi Német Nemzetiségi onkormányzat rendelkezik az el írásoknak
megfelel en k t tt Kozigazgatási szerz dés formájában készített
megállapodással (a továbbiakban: Eryiittm ktjdési megállapodás) a Pomáz
Város onkormányzatával ttirtén egyiittmííktidésre. Az Eryiit n kiidési
megállapodást a Pomázi Német Nemzetiségi onkormányzat 3/z02L. (|' 2t.)
határozatáva|, Pomáz Város Önkormányzata Képvisel -testiilete z4/202t' (|.

2 8.) határo zatáva| hagyta j vá.

Az Erytittm ktidési megállapodás alapvet en a Nek w. 80. S'ban
foglaltaliorak megfelel en kertilt elkészítésre. A Nek tv-ben leírtakkal
val tisszhang érdekében az egrÍittm k dési megállapodás kapcsán a
kozigazgatási szerz dés megnevezés haszrrálata sáikséges'

A 2az0. jrtlius 1. nappal hatályos, azaz a vizsgálatkor is alkalmazott Nek w.
80. s (2) bekezdés alapján az egyiittm ktidési megállapodást - ellentétben a
korábbi szabá|yozással, amely minden év január 31. nappal írta el - sziikség
szednt, általános vagy id kiizi választás esetén az alakul tilést krjvet

MegáIlapít s / Intézkedési utv készítésére k teles iavaslat
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2o2o. éves ellen rzési jelentés

harminc napon beliil feltil kell vizsgálni.

A jelent s Nek tv. m dosítások miatt Pomáz Város onkormányzata
Képvisel -testÍilete és a Pomázi Német Nemzetiségi Önkormánvzat
Képvisel -testtilete a ttirvényi ktitelezettségének eleget téve kdtdtte me&
z0ZL.január 31. napi hatályba lépéssel az Egyiittm kiidési megállapodást,
Az Egyiit n ktidési megállapodás szerinti míík<idési feltételeket a Pornán
Német Nemzetiségi onkormánpat Szervezeti és M kiidési Szabályzatában
rtigzítettek A Pomázi Német Nemzetiségi onkormá nyzat képvisel -test lete
által tárgyalt, s az Elntilí 202I. március 5. napjával keltezett aláírásával
Szervezeti és M ktidési Szabályzattal rendelkezik. Az SzMSz j váhagyásár l
sz l dtintés nem rtigzített.

A Pomázi Német Nemzetiségi Önkormánwat Szervezeti és M k rdési

Szabályzatának sorszám nélktili melléklete tarta|mazza az Egytittm ktidési
megállapodást. A SzMSz 2/c pant1a alapján ,, A nemzetiségÍ nkormárylzat
m k désének T rvényben meghatározott feltételek szerintÍ (ttirvényesség,
pénzgazd lkodás, admÍnÍsztrácÍ stb.) bÍztosítása Pomáz V ros
Önkormányzat nak és Polg ármesteri Hivatalának feladata."

Pomáz Város onkormányzata Szervezeti és MÍiktidési Szabá|yzatár l szt l
5/2a75' 0V. 8.) tink rendelet (a továbbiakban: SzMSz) a 3/202I' (III' t01.)

tink rendelettel ttlrtént m dosítása nyomán az SzMSz 2. melléklete
tartalmazza a megktlttitt Egyiittm kt'dési megállapodást.

A vizsgálat alapián megállapítJtat , hory a PomázÍ Német Nemzetiségi
nkormányzat m ktidésének feltételei a iogszabálylran

meghatározottak szerint szabály ozottak voltak

A vizsgálat alapján megállapíthat , hory Pomáz Város 0nkormányzata és a
Pomázi Német Nemzetiségi onkormányzattal k t tt Egytittm ktidési
megállapodás alapján a nemzetiségi nkorm ányzat míík déséhez sztikséges
személyi és tárgyi feltételek szabályozottak

a Pomázi NérnetIntézkedési terv készítésére k teles
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2o2o. éves ellen rzesr

Nemzetiségi nkormányzat Szervezeti és M kiidési Szabályzatának
elfogadásár l képvisel _testiileti d ntést kell hozni, s ezt dokumentálni
kell.

3




