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Pomáz Város ?í.z" :, {''l 2-rL( szÁM MELLÉKLET
összefogla|ő 2o2o, éves ellenőrzési i

Vezetői összefoglaló

Pomáz Város önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) az ellenőrzésre vonatkozó
jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20LI. évi CLXXXX.
törvény, az államháztartásról sző|ő 2017. évi CXCV' törvény, az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. és a költségvetési szervek belső
ellenőrzéséről és belső kontrollrendszeréről szóló 37o/20II. (XII. 3u Korm. rend. (a
továbbiakban: Bkr.) nffi totta.
A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső
ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az á|tala
kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelősségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelve k{ilső szakértő bevonásával történt az Önkormányzat, illetve
az á|talia alapított vagy iránltott költségvetési szerveknél a jogszabályi előírásoknak megfelelő
belső ellenőrzési rendszer kiépítése és működtetése.

A belső ellenőrzésre az önkormányzat 2o2o. évi Belső ellenőrzési terve alapián került
sor, melynek teljesítésérő| az Önkormányzat és az általa alapított vagy irányítoff költségvetési
szervekvonatkozásában Bkr. alapjánjelen,2020. évi összefoglaló évesjelentés 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 szabályszerűen, az ellenőrzésÍ tervben meghatározott feladatait
elláWa működött.

Az e|lenőrzött szervezetek és dolgozók a belső ellenőrzés, mint tevékenység szükségességét nem
vitatjá[ változatlanul van igény a szakmai tanácsadásra is egy-egy megoldandó 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 belső ellenőrzés szabályszerűen, az ellenőrzési tervben meghatározott
feladatait elláwa működött.

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

L/7. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való
eltérések indoka, a terven feltili ellenőrzés indokoltság a.

A belső ellenőrzés független, tárryilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek
célja, hogy az Önkormányzat és az általa alapított vagy irányított költségvetési szervek
működését fejlessze és eredményességét növelje'
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés
feltételeinek és teljesülésének vizsgálatára irányult, amely a vonatkoző jogszabályoknak
megfelelően, az Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési terye, valamint az ellenőrzési
megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült.
A belső ellenőrzés az e|lenőrzési tervben meghatározott feladatait ellátva működött, azonban a
járványhelyzet miatt a Szociális Szolgáltató Központot érintő, helyszíni ellenőrzést igénylő ,,
Térítési díj vizsgálata'' tárgyú ellenőrzés nem került lefolytatásra.
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2o2o. éves ellenőrzésí elentés

A Pomázi Polgármesteri Hivatal átszervezéséhez kapcsolódva soron kívüli vizsgálatként a
,,Polgármesteri Hivatal gépjárművei használatának és a magántulajdonban lévő járművek
hivatali célú használatánakvizsgálata,, tárgyú ellenőrzés került lefolytatásra.

A tervezés 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 a Polgármester, illetve a |egyző igényeinek figyelembe vételével, kockázatelemzéssel
megalapozottan történt'

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

Az e||enőrzési terv teljesítéséről az L. számil függelék ad tájékoztatást.

A belső ellenőr a megállapításokat a vizsgálat tényszerű feltárására alapozta. Az e||enőrzés során
a dokumentális vizsgálaton felül mélyinterjúra is sor került az adoü munkafolyamat felelősével.
Az ellenőrzés során a megállapítások jogszabályi és egyéb szakmai szempontok alapján kerültek
rögzítésre'

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

I./I./b) Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértésÍ, kárűrttési, illetve fegyelmi eljúrás
megindításúra okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiúnyossúg gyanúja kapcsún tett
jelentések szőma és rövÍd tisszefoglalása

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

L/2, A bizonyossúgot adó tevékenységet elősegítő és akadúIyozó tényezők bemutatása (Bkr.
48. S ab) pont)

^. -',''.-...o '..-'.'"atásának személyi és tárgyi akadályai nem voliak

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 szükséges anyagot, információt és az elvárható segíts éget az ellenőrzés
megkapta. Esetenként a vizsgált terület leterheltsége miatt kellett a munkát összehangolni, hogy
a vizsgálatok ideje alatt az ellenőrzött területen a munka folyamatosságát ne akadá|yozza a
vizsgálat.
Az ellenőrzés tárgya döntő részben a szabályozott, szabályszerű és hatékony működés
feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.
A jelentéstervezet az el|enőrzött féIlel 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.
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2o2o. éves ellenőrzési jelentés

I./z./a) A belső ellenőrzési egység (ek) humánerőforrás-ellátottsága

A belső ellenőrzést ellátók képzettsé8i szintie és gyakorlata megfelel a Bkr.-ben foglalt
követelményeknek A jogszabályban előírt regisztráciő megtörtént. A belső ellenőrzési vezetői
feladatokat ellátó személy 2020. évben kötelező továbbképzésen vett részt. s az Áht. 70. s (4)
bekezdésben meghatározott engedéllyel rendelkezik

L/z./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionáIis
függetlenségének biztosítása (Bkr. 78-79. s-a alapj ún)

A belső ellenőrzés funkcionális ftiggetlensége 2020' évben teljes körűen biztosított volt' mivel a
jelentések közvetlenül megküldésre kerültek az ellenőrzött személy vagy szervezet részére. Az
ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem került bevonásra.

L / 2. / c) Ö s s z eférh etetlenség i e setek (Bkr. 2 0. $ - a al apj ún)

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

I'/z./d) Abelső ellenőri jogold<al kapcsolatos esetleges korlútozúsokbemutatása

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

L/z./e) A belső ellenőrzés végrehajtásút akadúlyozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt.

L/z,/fl Az ellenőrzés nyilvőntartúsa

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

t./2./g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó j avaslatok

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

I'/3. A tanúcsadó 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 jogszabályi
változásoh azok értelmezése, költséggazdálkodást érintő kérdések, számviteli és intézményi
szabályozottság.
A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására
nem került sor.
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2o2o. éves ellenőrzési ielentés

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

II./7. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdasúgosságúnalt hatékonyságának
és eredményességének növelése, javítósa érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 4s, s
ba) pont)

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

A kiemelt megállapítás megfogalmazására nem került sor

II'/2' Abelső kontrollrendszer ijt elemének értékelése (Bkr. a8. $ bb) pont)

7. Kontrollkiirnyezet

Az el|enőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel
alapvetően megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet. Az önkormányzata gazdálkodás terén az
alapvető szabályzatokkal rendelkezi\ de a működés terén szabályozatlan területként
definiálható a teljesítményértékelés rendszere. A korábbi évben hiányosságként kezelt
vagyonnyilatkozattétel rendjének szabá|y ozásár a 2020.évben sor került.
A célok és szervezeti felépítés, belső szabá|yzatok, feladat- és hatásköröh folyamatok
meghatározása és dokumentálása, humán erőforrás, etikai értékek és integritás, a működés és
feltételeinek intézményi szabályos és szabályozott biztosítása érdekében kiemelten kezelendő,
hogy ezen dokumentumok folyamatosan felülüzsgálatra, s a vá|toző jogszabályi környezet és
alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gyakori jogszabály változás fokozott
terhet jelent a belső szabá|yozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a Hivatal törekszik
^ ^'^l-^*l^+:^ ^ ^-^Ll,l-.^-l^ ^-:-1-- -:l-^r- --. a^-,^-^^L<^t---q E'Jal\UrrdL gJ Cr Dú<rrrcrryUáds sállllÍl UlrJdlrdlí' lrrEB|LtsI-crtlLesel_e.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Mötv. alapján rendeleti szinten
elfogadott. Az onkormányzat által alapított és irányított költségvetéií szervek jóváhagyott
szervezeti és működési rendről sző|ő szabályzattal rendelkeznek

2, Integrúlt kockázatkezelési rendszer

Az onkormányzatot érintően szabályozott a szervezeti integritást sértő események kezelésének
eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje. Az éves feladattervnek
megfelelően azonosításra és értékelésre kerültek a felmerülő kockázatok, s ennek alapján
elkészült az intézkedési terv. Az integrált kockázatkezelés keretében a kockázati kitettség
nyomon követése, azaz a kockázati leltár és az intézkedési terv végrehajtásának év közbeni
felülvizsgál ata az intézkedésért felelős személy részérő| megtörtént.
A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje kialakított.

3. Ko ntrolltev ékeny sé g ek

Az önkorm ányzati és az intézményi folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdáIkodási
kontrollok kerültek kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdálkodási jogkörok
gyakorlásának a rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák
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2o2o. éves ellen őrzésijelentés

tapasztalhatók. A jövőben a megerősített ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére
irányulnak
A MÁK felé és a többi állami hatóság fe|é az önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait
ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatok információk nyilvántartása,
tárolása szabályozott.

4. Információ és kommunikáció

Az önkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az
információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes
ellátottság.
Az Önkormányzat a kapcsolódő szabá|yzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal
szabá|yzatait alkalmazza. Ebből eredően az önkormányzat iratkezelési szabá|yzattal nem
rendelkezik. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az általa alkalmazott
ASP iktatási rendszerrel történik.
A H ivatal iratkezelés i szab ályzatának l evéltári egyeztetése megtörtént.
Az önkormányzataz Info. törvényben e|őírtkÓzzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de
az átláthatóság érdekében további fejlesztés szükséges, kültinösen a döntések előkészítésére és
meghozatalára

5, Nyomon követési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetői ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra
csökkenti a veszé|yeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az Önkormányzat
célkitűzéseinek megvalósítását.
A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik
Az el|enőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.
A belső ellenőrzést külső vállalkozővégzi szerződéssel, akivel az együttműködés megfelelő.
A küIső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz' Adatok, információk nyilvántartása,
tárolása az adatkezelői szintű ismeretek miatt nem szabál yozott.

II./3. Az intézkedési tervekmegvalósítősa (Bkr. aB. S c) pont)

2020. évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat megfogalmazásra
került. Az ellenőrzési megállapítások megalapozottak volta\ hozzájárultak 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, 202I. február 15.

Készítette:

s
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|óváhagyta:
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m
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2o2o . éves ellen rz,ésij elentés

Pomáz Város onkormányzata és k ltségvetési szerveinél
2o2o. évben lefolytatott ellen rzések bemutatása

1. fiiggelék

z0t9. évi kriltségvetési
beszámol vizsgálata

T rgv
Annak vtzsgá|ata,
hogy a 2079, évi
beszámol megfelel-e
a hatályos
jogszabályoknak.

cél
Teljesítmény ellen rzés

Típus
Az államháztartás számvitele a ktiltségvetési számvitelb l és a pénztigyi
számvitelb l áll'
A ktiltségvetési számvitel a bevételi és kiadási e| irányzatok alakulásának a
kriveteléseh kdtelezettségvállalások' más fizetési kritelezettsége[ és ezek
teljesítésének, továbbá a ktizponti ktiltségvetésb l kapott támogatások
felhasználásának a val ságnak megfelel , folyamatos, zárt rendszer ,

áttekinthet nyilvántartását és az éves ktiltségvetési beszámol ezelrre
vonatkoz részei megbízhat és val s tisszképet mutat elkészítését
biztosítja.
A pénziiryi számvitel a varyon és annak risszetétele, a tevékenység
eredménye val ságnak megfelel , folyamatos, zárt rendszer , áttekinthet
nyilvántartását és az éves ktiltségvetési beszámol ezekre vonatkoz részei
megbízhat és val s tisszképet mutat elkészítését biztosítja

A ktiltségvetési éw l a ktinyvek zárását ktivet en bizonylatolikal,
szabályszer ktinywezetéssel, az Áhsz' szabályai szerint folyamatosan
vezetett rész|etez nyilvántartásokkal, a ktinywite|i zár|at során készített
f ktinyvi kivonattal" valamint leltárral alátámasztott éves ktiltségvetési
beszámol t kell készíteni, mely ktivetelmény érvényestilt A leltározás és
leltárkészítés szabályszer ségét jelen ellen rzés során nem vizsgáltuk A
megállapítás a beszámol elkészítésének tényét fogalmazza meg.

Az ell.en rzés a 20!9. évi pénziigyi dokumentumolca terj edt ki.

F bb megállapításaink a k vetkez k:
Az Áhsz.32.s (4) bekezdése értelmében a helyi tinkormányzat a saját éves
ktiltsésvetési beszámol iát a ktiltséevetési évet ktlvet év február 28-át

Meg áIlapítás / Intézkedési aru készítésére k teles i avaslat
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2o2o. éves ellen rzesi jelentés

ktjvet hrisz napon beltil ttilti fel a Kincstár által m ktidtetett elektronikus
adatszolgáltat rendszerbe az éves kriltségvetési beszámol t alátámasn -
ktinyvelési rendszerll l el állított - teljes f ktinyvi kivonattal egytitt, mely
ktivetelmény érvényestilt A Pomázi Polgármesteri Hivatal Pomáz Város
onkormányzata éves k ltséryetési beszámol ját benyrriitotta a
Kincstárnak

Az éves kriltségvetési beszámol elkészítéséhez, a mérleg tételeinek
alátámasztásához olyan leltárt kell tisszeállítani és meg rizni, amely
tételesen, ellen rizhet m don tarta|mazza a mérlegben szerepl eszktiztiket
és forrásokat. A "'2019. évi mérleg a|átámasztásához Pomáz Város
Önkormányzata mérlegleltárral (mint f ktinyvi és analitikus nyilvántartás
eryeztetésével készített bizonylat) rendelkezett, mennyiségi felvétellel
ttirtén leltározásra nLem keriilt sor.

Pomáz Város onkornrányzata a kdtelez analitikus nyilvántartásokkal az ASP
programban ktizpontilag meghatározott formában és tartalommal
rendelkezik. Gondosl'rodni kell az el irányzat nyilvántartás Áhsz-ben foglalt
tartalmi ktjvetelményeinek kialakításár l.
A bérktiltségek elhatiárolása tekintetében a MÁr adatlapokon tul javasoljuk
egy plusz bizonylat/mérleg alátiímasztás/nyt|atkozat elkészítését, mely
bemutatja a december h napra jár decemberben kifizetett K1 rovatra
ktinyvelend tételeket és azok f k<inyvi ktinyvelését.
Az éves beszámol 2. íírlapjának adatai firyelembevételével az
<lnkormányzatnál a B16, B25, B65, B75 rovatok tekintetében analitikus
nyilvánariást kell kialaldtani vagy amé es alátámasztásaként év végén egy
dokumentumot készíteni, mely alátámasztj4 hogy a kapott támogatás
k<iltségként felhasználásra keriilt-e, így igazolva az elhatárolások mérleg
szerinti értékét.

A f ktinyvi ktinylelésben a pénziigyi és a kriltségvetési számvitel ktiztitti
sszefiiggések, egyez ségek megfelel ek voltak' Az ellen rués során a

f k nyvi ktinyvelés helyességét nem vizsgáltuk az adatszolgáltatások
risszevont adatait vettiik alapul.
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2o2o. éves ellen rzési jelentés

Az éves beszámol 15' rlapiának adataib l a vagyonváltozás tekintetében
matematikailag nyomon k<ivethet a pénztigyi számvitel és a ktiltségvetési
számvitel <isszhangja, de gondoskodni kell az egyéb n<ivekedés és egyéb
cstikkenés sorok tekintetében ery tételes kimutatás (hogy tartalmuk
megállapíthat legyen) elkészítésér l.

A 2019. évi maradvány megállapításának m dja megfelelt az Í*hsz.
el írásainak Pomáz Város 0nkormányzata 20L9. évi maradványa, e| z
(20L4-20t5.) évek k<inyveléséb | származ hibát tartalmaz. Amennyiben
erre a Pénziigyminisztérium engedélye alapján lehet ség nÉik a maradvány
értékét javítani kell.
A beszámol adatai alapján a szállít kkal szembeni ktitelezettségek <isszege
j elent sen megemelkedett, mely feltilvizsgálatát javasoljuk.
A 2019. évi mérleg szerinti eredményt a f k<inyvi kivonat adatai
alátámasztják
A gazdálkodás során a ktiltségvetési bevételektervezett l trirtén elmaradása
esetén azokat cstikkenteni kell" mely k<ivetelmény nem érvényestilt, de a
telj esített lriadások fedezettsége biztosított volt.

A feladatellátás javítása érdekében az ellen rzés a kÓvetkez javaslatokat
teszi:

Intézkedési terv készítésre kaiteles i avaslatok:
L. Pomáz Város onkormányzata az eszkrizeir l folyamatos mennyiségi

nyilvántartást vezet az ASP programban. A beszámol , a f ktinyv és az
analitikus nyilvántartás (ASP-KATI) adategyez ségének biztosításár l
gondoskodni kell. A20L9' évi mérlegben az immateriális javah tárgn
eszkÓztik mérleg szerinti -nett - értékét f k<inywel alátámasztották,
de a brutt érték és értékcsrilrJ<enés megbontás a beszámol adatival
nem egyezett me& mely biztosításár l gondoskodni kell.

2. 20L9. évben mennyiségi felvétellel t rtén leltározásra nem keriilt
sor, melyet 2020. évben el kell végezni.

3. A f kcinyvi kivonatban nem szerepel az ASP-ADÓ modulban
mutatkoz vállalkoz k kommunális ad ja banlrszámlán lév 2800 Ft,
m elv feltilvi zssá|atát i avas o li uk
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2o2o. éves ellen rzési elentés

APomázi Polgármesteri
Hivatal m kÓdési
rendiének és szervezeti

Fiiggetlen, tárryilagos
ellen rzés keretében
annak vizseálata. hosv

Teljesítmény ellen rzés Az éves ellen rzési terv tisszeáIlításakor id szer feladat volt a Polgármesteri
Hivatal szervezeti átalakítása amely a jegyz személyében ttirtént változások
és a iárvánvhelvzet mliatt vezet i egteztetések eredményeként teliestilt Jelen

4. Az Áhsz.53. 5 értelmében a havi k<inywiteli zárlat keretében el kell
végezni a kcinywiteli számlákon kimutatott ad , járulék és más
ktizteher ktitelezettségek egyeztetését a bevallásokban szerepl
adatokkal és a NAV ad számla kivonat adatai alapján az ad z i
ttibbletet vag5l hiányt a mérlegben szerepeltetni kell.

Intézkedési terv készítésre nem k teles célszeríiségÍ iavaslatok:
1. Az Önkormányzat az ASP integrált f k<inyvi szoftver alkalmazásával,

k<izponti adattartalommal vezeti az e| irányzat nyilvántartást. A
nyilvántartást az Áhsz' 14. mellékletében foglalt tartalmrira kell
kiegészíteni.

2. Pomáz Város onkormányzata 20L9. évi maradványa e| z (2074-
2015.) évek ktinyveléséb l származ hibát tartalmaz. Amennyiben
erre a Pénzti.gyminisztérium engedélye alapján lehet ség nÉik a
maradvány éItékét iavítani kell.

3. A bérkciltségr:k elhatárolása tekintetében a uÁx adatlapokon tul
javasoljuk eqy plusz bizonylat/mérleg alátámasztás/nyilatkozat
elkészítését, mely bemutatja a december h napra jár decemberben
kifizetett K1 rovatra már lektinyvelt tételeket és azok f ktinyvi
ktinyvelését'

4. Az éves beszámol 15. íírlapjának adataib l a varyonváltozás
tekintetében matematikailag nyomon ktivethet a pénztigyi számvitel
és a ktiltségvetési számvitel tisszhangja, de gondoskodni kell az egyéb
ntivekedés és egyéb cstikkenés sorok tekintetében egy tételes
kimutatás fhory tartalmuk megállapíthat legyen) elkészítésér l.

5. Ha az értékelés során frészesedések, ktivetelések) megállapítást nyer,
bogy az értélivesztés elszámolása nem indokolt a nemlegességet is
írásba kell foglalni az értékelési feladatellátás igazo|ása, a mérleg
szerinti érték alátámasztása érdekében.

6' lavasoljuk a |e|tározási szabá|yzat évente trjrtén feliilvizsgáIatának
ebégzését és dokumentálását abban az esetben iS, ha a
feltilvizssálatot ktivet en a szabálvozás m dosítása nem indokolt.

4



2o2o . éves ellen rzÉsijelentés

A20L9. évi gazdálkodás
ellen rzése

A brilcs dei
feladatellátáshoz
kapcsol d
onkoltségszámítás
vizsgálata

felépítésének vizsgálata

Annak megállapítás4
hogy az Intézmény
2019. évi
gazdálkodása
miképpen alakult,
ktilcinris tekintettel az
intézményi
bevételekre.

Ftiggetlen, tárgyilagos
ellen rzés keretében
az onkormányzat
vezetése számára
informáci t
szolgáltatni a
b lcs dei ellátáshoz
kapcsol d
<inkriltségszámításr l

a Hivatal m kiidési
rendje és szervezeti
struktrirája megfelel-e
a vonatkoz
jogszabályoknak és a
feladatellátásnak.

Pénztigyi és
szabályszer ségi

ellen rzés

Szabályszerííségi és
pénztigyi ellen rzés

Az e||en rzés a 20t9. évi pénztiryi dokumentumokra terjedt ki. A vizsgálat
során szrir pr baszer ellen rzésre kertilt sor.

F bb megállapításainka ktivetlrez k:

A Pomázi M vel dési Ház és Ktinyvtár tináll gazdasági szervezettel nem
rendelkez ktiltségvetési szerv, amelynek pénztiryi-gazdálkodási feladatait az
iránlt szerv, P omáz Város Önkormányzat Képvisel -testiiletének drintése
alapián aPomázi Polgármesteri Hivatal látia el.

Pomáz Város Önkormányzata Képvisel -testiilete 4/20t8. (II. 13.)
rinkormányzati rendeletében határozta meg a 2019. évi térítési díjakat, s
ennek keretében a btilcs dei gondozás térítési díiát is.

A rendeletben a képvisel testtilet meghatározta a brilcs dei gondozás
intézményi térítési díjéxaz ellátásokat igénybe vev k élethelyzetét jtivedelmi
viszonyait figyelembe véve 2018. éwe vonatkoz an a 20L7. évi térítési
díjakkal megegyez en nktiltségszámítással alátámasztottan.

A vizsgálat jellege és eredménye alapián Intézkedési terv készítésére
ktiteles iavaslat nem kertilt megfogalmazásra.

vizsgálat keretében az Í$ szewezet szeÍvezeti és mÍíktjdési rendjér l sz l
szabá|yzat jogszabályi el írásoknak t rtén vizsgálatát végeztiik el.

F bb megállapításaink a kovetkez k: A Pomázi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és M ktidési Szabályzata (a továbbiakban: SzMSz) tartalmilag és
formailag megfelel a vonatkoz jogszabályi el írásoknak Aktualizálása a
kormányzati funkci k rrigzítése és az iratkezelésért felel s személy r gzítése
érdekében javasolt.

A vizsgálata alapián Intézkedési terv készítésére ktiteles iavaslat:

A Pomázi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és MííktjdésÍ Szabályzatának
aktualizálását az Ávr' 13. 5 (1) bekezdése alapján a kormányzati funkci k,
illetve a335/2005. Korm. rend' 3. $ alapján aziratkezeléséért felel s személy
roezítése érdekében el kell véeezni.
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2o2o. éves ellen tzési elentés

A Pomázi Míível dési Ház és Krinyvtár 2079. évi el irányzaa gazdá|kodása
megfelelt az Áht_ben foglalt krlvetelményeknek de az el irányzati
gazdálkodás során figyelemmel kell lenni arr4 hogy a ktiltségvetési bevételi
el irányzatok - az Árr_ben és az Áht. 31. s t1) bekezdésében meghatározott
kivételekkel - |azár l'ag azok tulteljesítése esetén ntivelhet k, és a
k ltségvetési bevételek tervezett l ttirtén elmaradása esetén azokat
csiikkenteni kell.

A Pomázi M vel dési Ház és Ktinyvtár a kijte|ez analitikus
nyilvántartásokkal rrrndelkezik, de az el irányzat nyilvántartást az Á tsz.
el írása szerinti tartalm ra kell kiegészíteni.
A f ktinyvi ktinyvelésben a pénziigyi és a ktiltségvetési számvitel ktiztitti
tisszefiiggések, eryezi5ségek megfelel ek voltak
A maradvány megállapítása megfelelt az Áhsz. el írásainak A

maradványban tapasztalhat eltérés a 2OI'4-2o15. évek ktinyvelési hibájáb l
származik
A Pomázi M vel dési Ház és KcinyWár 20L9. évi gazdálkodásának forrását az
irányít szervi támogatás és az intézmény saját bevételei biztosították Az
irányít szervi támogatás megoszlási aránya az sszes bevételen beliil 85,3 7o
volt, az e| z év k ltségvetési maradványának igénybevéte|e 2,62 o/o-ka|bín',

a saját miíktidési bevételek megoszlási aránya L2,0B o/o volt, mely jelent snek
tekinthet .

Az intézmény a bevételekr l szám|át állított ki, mely a trirvényben foglalt
kivételekt l eltekinwe áfát tartalm azott.
A 20L9. évi díjalc l a L9/20L9. (l. 23] sz. ok határozattal elfogadott

Pománi M vel dési Ház és Ktinyvtar ,,Helységek bérbeadási szabályzata"
rendelkezik.

A feladatellátás javítása érdekében az ellen rzés a ktivetkez javaslatokat
teszi:
Intézkedési terv készítésre k teles iavaslatok:

1. A Pomázi Míível dési Hén és Ktinyvtár el irányzat nyilvántartását ki
kell esészíteni, hogy telies mértékben megfelelien az Áhsz-ben foglalt
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2o2o. éves ellen rzési jelentés

Allamháztartáson
kívtilre ny jtott
támogatások rendjének
vizsgálata

Ftiggetlen, tárgyilagos
ellen rzés keretében
annak vizsgálat4 hogy
az Önkormányzatá|ta|
nytijtott ktiltségvetési
támogatások rendje
miképpen alakult.

Teljesítmény ellen rzés A vizsgálat során Pomáz Város Önkormányzata által 20L9. évben nyrijtott
támogatások szrir pr baszeríí ellen rzését végezttik el, melynek keretében
szrir pr baszer en áttekintettÍik a civil szervezetek ktiztisségek részére
nffitott támogatásokat.

F bb megállapításainka kiivetkez k:
Az <inkormányzatok által nyrijtott támogatások rendszere 20L2-t |
kezd d en - t bb ttirvényi változásb l ad d an - m dosult. A jogalkot cé|ja
az át|áthat sáe, a szab ]yozottság megteremtése, a ktizpénzek szabályos

k<ivetelményeknek
2. A Pomázi Míível dési Ház és Ktinyvtárná| az el irányzat m dosÍtás az

ASP programban dokumentált, de a bizonylaton egyértelmííen kell
rrigzíteni a m dosítás jogcímét (saját hatásktir /irányÍt szervi
hatáskriríí) a m dosítást elrendel személyt és a m dosítás
elrendelésének tényét

3. A Pomázi M vel dési Ház és Ktinyvtár 2019. évi e| irányzan
gazdálkodása megfelelt az Áht-ben foglalt ktivetelményelinek, de az
e| irányzati gazdálkodás során figyelemmel kell lenni arr4 hogy a
ktiltségvetési bevételi e| irányzatok - az Áw-ben és az Áht 31. s (1)
bekezdésében meghatározott kivételelikel - kizár lag azok
trilteljesítése esetén n<ivelhet k, és a kciltségvetési bevételek
tervezett l trirtén elmaradása esetén azokat cs<ikkenteni kell.

4' A maradványban tapasztalhat eltérés a 20L4-20L5. évek k<inyvelési
hibájáb l származik Amennyiben erre a Pénztigyminisztérium
engedélye alapján lehet ség nyílik a maradvány értékét javítani kell.

5. Gondoskodni kell arr l, hogy a bérbeadáshoz kapcsol d
megállapodásokat az lntézmény részér l az intézményvezet vagy
helyettese írja atá/ktisse meg.

6. A helyiségek bérbeadásrár l sz l'6 szabályzatot feliil kell vizsgálni, s
ennek keretében kiemelten kell kezelni a rezsi díjat fizet k ktirének
meghatározását.

Intézkedési tenr készítésre nem ktiteles iavaslatok:
7' A Pomázi M vel dési Ház és Kiinyvtár tekintetében az alanyi

ad mentesséere t rtén áttérés lehet séeét érdemes feliilvizssálni'
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2o2o . éves ellen rr'esíj elentés

felhasználásának biztosítása volt.
Az ti iogszabáIyi nendelkezések alapián kiemelten kell kezelni, hogy
ktiltségvetési támrrgatásban csak a beie5zett és gazdálkodási
beszámolási k lelezettségtiket teliesít civil szervezetek
részestilhetnek' valamint, hogyr az M w. 41. s (9) bekezdése alapián az
iinkormányzat képriisel -testiiletének az államháztartáson kíviili fomás
áwételére és átadására vonatkoz rendelkezéseket rendeletben kell
szabályoznia.
Pomáz Város nkorrrrányzata 2oL9. évi civil szervezeteknek nffitott
támogatásokkal kapcsolatos eliárásrendie alapvet en szabályozott volt,
mivel az Önkormányzat rendeleti szinten alkotta meg és fogadta el a
támogatásolrra vonatkoz szabá|yokat a helyi tinszervez d k<iz<isségek
pénztigyi támogatásának rendjér | sz l - tribbsztir m dosított - L2/2008'
tV. 6.) sz. rendeletében.

A szabályszeflt támogatásnyrijtás megállapítására jelen vizsgálat keretében
nem volt m d, mivel a Hivatalt érint személyi változások miatt a 2019. évt
támogatások dokumentumai nem álltak a vizsgálathoz rendelkezésre'

20L8. évben azonos táÍgy vizsgálat keriilt lefolytauásr4 amelynek
Intézkedési terv készÍtésére ktiteles javaslatai az alábbiak voltak:

L A ktizpénzekb l ny jtott támogatások átláthat ságár l sz l. 2o07. évt
cl}OfiI. Ttirv(iny 5. S-a alapján krizzétételi k telezettség teljesítésér l
gondoskodni kell.
Ut ellen rzés megáIlapításai: Az tinkormányzat ki5zzététe|i
k telezettségének 2019. évig eleget tett saját honlapján, 2020. évben
ktizzétételre nem kerÍilt sor.

2. Gondoskodni kell a civil szervezetek támogatásának tekintetében a
helyi rendelet teljes ktiríÍ betartiásár l'
Ut ellen rzés megállapításai: Dokumentáci hiánya miatt érdemi
megállapítás nem lehetséges.

Intézkedési terv készítésére kiiteles iavaslatlrént keríil
megfogalmazásra, hrory

7. A ki5zzétételi ktitelezettség teljesítésér l folyamatosan, egész évben
eondoskodni kell.
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2o2o. éves ellen rzési

Az tinkormányzati
mííktidési bevételekkel
kapcsolatos
dokumentálási rend
ellen rzése.

Annak vizsgálata,
hogy az
tinkormányzati
bevételek beszedése
miképpen alakul,
ktikinris tekintettel a
számlakiállítás
gyakorlatára.

Pénziigyi ellen rzés Az e||en rzés a 2020. évi pénziigyi dokumentumokra terjedt ki. A vizsgálat
során sz r pr baszer ellen rzésre keriilt sor.

F bb megállapításainka kiivetkez k:
Pomáz Város Önkormányzata 2020. I. neryedévi el irányzati gazdálkodása
tlsszességéb en megfelelt az Áht-b en foglalt ktivetelményelorek
Az el irányzati gazdálkodás során firyelemmel kell lenni arra hogy a
koltségvetési bevételi el irányzatok - az Áw-ben és az Átrt. sr. s (1)
bekezdésében meghatározott kivételelrlkel - kizár lag azok tulteljesítése
esetén ntivelhet k, és a ktiltségvetési bevételek tervezett l ttirtén
elmaradása esetén azo|<at cstikkenteni kell. Az éves gazdálkodás során a
likviditás és a stabilitás fenntartása érdekében a bevételi el irányzatok
teljesiilésének folyamatos nyomon ktivetésér l gondoskodni kell.

Pomáz Város onkormányzata a ktitelez analitikus nyilvántartásokkal
rendelkezih de az e| irányzat nyilvántartást az Áhsz. el írása szerinti
tartalmrira kell kiegészíteni.
A f ktinyvi konyvelésben a pénztigyi és a ktiltségvetési számvitel ktiztitti
tisszefiiggése\ egyez ségek megfelel ek voltak Az ellen rzés során a
f ktinyvi kdnyvelés helyességét nem vizsgáltuk, az adatszolgáltatások
tisszevont adatait vettiik alapul.
Az e||en rzés a számlakiállítás ryakorlatát nem tartotta megfelel neh mivel a
számlákon feltiintetett dátumok számos esetben nem voltak sszhangban a
gazdasági eseményval di id beli lefolyásáva|' Aszám|ázás gyakorlata számos
esetben nem felelt meg az Áfa w-ben foglaltalicra\ miszerint a számlát a
teljesítést l számított 15 napon beliil (vagyis legkés bb a 15. napon) ki kell
bocsátani. A részletes mesállapításokat a ielentés III-3' pontja tarta|mazza.

2. A rendelet megalkotása és elfogadása ta eltelt id szak
jogszabályváltozásai, illetve a helyi gyakorlat ismeretében a rendelet
akrualizáIását el kell végezni, s ennek keretében kiemelten kell kezelni
a támogathat krir megjeltilését.

3. ez Áht. részletesen tarta|mazza, hogy a civil ttirvény 75' $-a alapján
2012. január elsejét l csak az a civil szefiIezet kaphat ktiltségvetési
támogatás! amely letétbe helyezte beszámol ját. A Hivata| részér l.
ennek kontrolliát is dokumentálni kell.
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2020. éves

Pomázi Polgármesteri
Hivatal gépjármíÍvei
használatának és a

Annak
hogy a
használat

vizsgálata,
gépjármíí

rendie

Teljesítmény ellen rzés Az e||en rzés id pon1ljában a Pománi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban:
Hivatal) hivatali gépjárm vel nem rendelkezik
Az e|len rzés során - szrir pr baszerííen - feliilvizssálatra keriiltek a Hivatal

A feladatellátás javítása érdekében az ellen rzés a krivetkez javaslatokat
teszi:
Intézkedési terv készítésre kiiteles iavaslatok:

L. Pomáz Város Önkormiínyzata e| irányzat nyilvántartását ki kell
egészíteni, hogy teljes mértékben megfeleljen az Ábsz-ben foglalt
krivetelményeknek

2. Pomáz Város Önkormányzatánál az el irányzat m dosítás az ASP
programban dokumentált, de a bizonylaton egyértelmíien kell
rtigzíteni a m dosítás jogcímét (saját hauásktirri/irányít szervi
hatáskdr ) a m dosítást elrendel személyt és a m dosítás
elrendelésének tényét'

3. A szám|ázás gyakorlatát feliil kell vizsgálni - a jelentésben
részletezettelr szerint - a vonatkoz jogszabiályi rendelkezések
alapján.

Intézkedési terv készítésre nem kiiteles iavaslatok:
7. Az e| irányzati gazdálkodás során figyelemmel kell lenni arr4 hog;r a

ktiltségvetési bevételi e| irányzatok - az Áw-ben és az Áht 31. s (1)
bekezdéséberr meghatározott kivételekkel - lazár lag azok
tulteljesítése esetén ntivelhet h és a ktiltségvetési bevételek
tervezett l tclrtén elmaradása esetén azokat cstikkenteni kell. Az
éves gazdálkodás során a likviditás és a stabilitás fenntartása
érdekében a bevételi e| irányzatok teljesiilésének folyamatos nyomon
krivetésér l grrndoskodni kell.

2. A 4/2015. 0II. o4.) tinkormányzati rendelet értelmében a
ktiztertilet-használati engedély iránti kérelmet a használat tervezett
megkezdése el tt legalább 30 nappal kell el terjeszteni, mely
ktivetelmény nem érvényesiilt A rendelet feltilvizsgálatát javasoljuk
A rendelet arra az esetre, ha a kérelem nem érkezik be 30 nappal
el bb, de a ktizteriilet használat még nem kezd d<itt meg nem
tartalmaz eliánási rendet'
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2o2o. éves ellen rzési jelentés

magántulajdonban lév
jármiívek hivatali cél
használatának
vizsgá|ata - soron kívtili
vizsgálat

megfelel-e a
vonatkoz
jogszabályoknak és a
helyi szabályozásnak

munkába járásai és kiktildetései, továbbá a saját tulajdon
gépjárm használathoz kapcsol d ktiltségjérítések
Az ellen rzés aZoZÜ.január - május havi pénziigyi dokumentumokra terjedt
ki.

F bb megállapításaim a ktivetkez k:
A lefolytatott vizsgálat alapján tisszességében rogzíthet , hory a kikiildetések
rendje a vonatkoz jogszabályok alapján szabályozásra kertilt. Az alkalmazott
gyakorlat azonban teljesktirííen nem felel meg a szabá|yzatban
r<igzítetteknek mivel a kiktildetés elszámolá sához sztikségek dokumenfu mok
nem megfelel színvonalon kiti'lt ttek A belf<ildi kiktildetések esetében a
program, meghív nem kerÍilt csatolásra a kikÍildetési rendelvényhez.
Ttimegk<izlekedés igénybevételekor a Hivatal nevére nem kertilt számla
kiállításra csak a menetjegyet csatolták az e|számoláshoz.
A helyszíni vizsgálat során a Hivatalt érint en, a 2020. január-május
h napokban teljestilt kikiildetések, munkába járás ellen tzésére keriilt sor,
amely alapján megállapíthat :

- a kikiildetés kifizetésének elszámolásait megalapoz dokumentum a
kikiildetési rendelvény, amely alapvet en tartalmilag és formailag
megfelel ;

- a kiki'ildetési rendelvényt az igazo| a|áírta, az utalványozás,
k telezettségvállalás és a pénztiryi ellenjegyzés a kiktildetési
rendelvényen, mint ktitelezettségvállalás dokumentumán, nem áll
rendelkezésre;

- a saját tulajdon gépjármií elszámolás feltételeként a saját vag5l

házastárs tulajdonát igazo| forgalmi engedély, trirzsktinyv másolat
nyilatkozat nem állt rendelkezésre;

- saját tulajdonri gépjárm hivatali célti használata esetén a 15 Ft/lcn
nem keriilt elszámolásra a személyi j<ivedelemad r l sz l 1995. évi
cXuI. ttirvény (a továbbiakban: SZ|A) és a szabályzatban rtigzítettek
ellenére.

A lefolytatott vizsgálat alapján osszességében rtigzíthet , hory a kikiildetések
rendje a vonatkoz jogszabályok alapján szabdlyozásra keriilt.
Az alkalmazott gyakorlat azonban nem felel meg a szabá|yzatban
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2O2o. éves ellen rzÉsielentés

rtigzítettelrrrek, mive]la kikÍildetés elszámolásához sztikségek dokumentumok
nem megfelel színvonalon kittilttittek az alátámaszt dokumentumok
hiányosak.

Az alábbi intézkedési terv készítésére ktiteles iavaslatok keriiltek
megfogalmazásra=

t. A Belftildi és kiilftildi kikiildetések elrendelésével és lebonyolításával'
elszámolásával kapcsolatos szabá|yzatot feltil kell vizsgálni és ki kell
egészíteni, nniszerint a magánszemélynek a saját tulajdonjogát
ttirzsktinywel kell igazolnia. [SZ|A ttirvény 3. számri melléklet IV.
alfejezet 9' pontja). Az SZ|A ttirvény 11. számri melléHet III. alfejezet
7. pontja alapján saját tulajdon gépjármíínek min stil a
magánszemély záttvég(t lízingbe vett jármri is, ezért ebben az esetben
a ttirzsktinyv, va{y ennek hiányában a |ízingszerz déssel tudja a
dolgoz tulajdonjogát alátámasztani.

2. Belftildi kiktjrldetéskor ttimegktizlekedés igénybevétele esetén a
Hivatal nevére kiállított számlát csatolni kell a kikÍildetési
rendelvényhez.

3. Belftildi kiktildetés esetében a kikiildetési rendelvény m<igé csatolni
kell a kikiildetés alapját képez meghív t programot amennyiben
rendelkezésre áll. Amennyiben nem, a megfelel rovatban az utazás
célját ki kell t lteni

4. A kikiildetési rendelvényt az elrendel és az utalványoz í4a a|á, a
gépjárm tulajdonosa a saját tulajdonjogát az el írt m don igazolrja

5. A munkába já'rással kapcsolatosan beadott,,Nyilatkozat/Kérelem - A
munkába járással kapcsolatos utazási kt'ltségtérítés jogcím
igénybevételével'' nyomtatványok hiányosan kit lt ttek A
hiányosságokat p tolni kell.

6. A munkáltat i jogk rt gyakorl által kiadott engedélyeken minden
esetben fel kell ttintetni az e|számolhat lan-t.

7. A lak hely és a munkahely ktiztitti távolságot feliil kell vizsgálni" a
figyelembevétel m dját és azigazo|ás m dját pontosítani kell.

8. A munkavégzéshez kapcsol d gépjárm használat felel sségi rendjét
szabálvozni és mindkétfél által elfogadni sztikséges.
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