


2o2I. évi ellenőrzési ielentés

P omáz Város önkormán yzata
2o2I. évi összefoglaló éves ellenőrzési ielentése

Yezetői összefoglaló

Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazást Magyarország helyi önkormányzatairól
szőlő 207I' évi CLXXXIX. törvény, az á||amháztartásról szőlő 207L évi CXCV. tórvény, az

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (KI. 31.J Korm. rend. és

a köItségvetési szervek belső ellenőrzésérő| és belső kontrollrendszerérő| szóló 370/2011. (KI.
31'J Korm. rend. [a továbbiakban: Bkr.) nyújtotta.
A közpénzek felhasználásában részt vevő államháztartási szervezetek kötelesek belső
ellenőrzési rendszert működtetni abból a céIból, hogy bizonyosságot nyújtsanak az általta

kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelősségét illetően.

A fenti előírásoknak megfelelve Pomáz Város önkormánpata (a továbbiakban:
önkormányzat) és az álta|a alapított és irányított költségvetési szervek vonatkozásában
külső szakértő bevonásával történt a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési
rendszer kiépítése és működtetése.

A belső ellenőrzésre az Önkormányzat 2o2I. évi Belső ellenőrzési terve alapján került
sor, melynekteljesítéséről a Bkr' alapján je|en,2027.évi osszefogla]ó éves jelentés számol be.

A belső ellenőrzés jogszabályi kötelezettségének megfelelően támogatja a stratégiai célok
meghatározását, módszeresen értékeli, ilIetve fejleszti a monitoring, a kontrolling és a
min őségbiztosítás hatékonyságát.

Sajnos az e|őző évhez hasonlóan a 202L évi belső ellenőrzések lefolytatását is nehezítette a
járványhelyzet' Az eredményes ellenőrzést támogató szeméIyes kapcsolattartás kevesebb volt,
de az online egyeztetések és az elektronikus adattovábbítás biztosította a belső ellenőrzési
feladatok ellátását.

összességében megállapítható, hogy a belső ellenőrzés szabá|yszeríien, az ellenőrzési
tervben meghatározott feladatait elláwa működött'

I./ A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapián

I./7. Az ellenőrzési teruben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtőI való
eltérések indoka, a teruen felüli ellenőrzés Índokoltsága.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, 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, szabá|yszeríi és hatékony működés

feltételeinek és teljesüIésének vizsgá|atára irányult, amely a vonatkozó jogszabályoknak

megfelelően, az Önkormányzat 2027. évi ellenőrzési terve, valamint az ellenőrzési
megbízólevelek és ellenőrzési programok alapján teljesült. ,,APomázi Zenekastély Nonprofit Kft
gazdálkodásának átfogó vízsgá|ata" tiírgyú ellenőrzés a 2022' január havi adatszolgáltatás miatt
2022. évre áthúzódott'
A beszámolási időszakban új jogszabáIyok, jogszabály-módosítások, módszertanok nem jelentek

meg, a feladatellátás a korábbi években kialakított és alkalmazott dokumentálási és eljárási rend
szerint zajlott.
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2o2I. évi ellenőrzési jelentés

I./I./a) A túrgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrués összesítése

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

Az e||enőrzési terv teljesítésérő| az L. számű függelék ad tájékoztatást.

A belső ellenőrzés megállapításai átlagos, illetve csekély jelentőségűnek minősíthetőek. Kiemelt
jelentőségű, a vezetés részérőI azonnali intézkedést igényló javaslat megfogalmazására nem
került sor.

L/I./b) Az ellenőrzés sorún büntető-, szabúlysértési, kőftértftsi, illetve fegyelmi eljárás
megÍndítósdra okot adó cselekmény, mulasztós, vagy hiúnyosstúg gyanúja kapcsán tett
jelentések szdma és riivid iisszefoglalúsa

A 202L' 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 akadáIyozó tényezők bemutatúsa

Az ellenőrzés lefolytatásának személyi és tárgyi akadályai nem voltak.

A belső ellenőr és a vizsgálat alá vont szervezet, illetve az ad,ott munkafolyamat felelősei az
ellenőrzés során összehangolták munkájukat. Minden dokumentum és programhozzáférést a
belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátottah amihozzájárult a hatékonysághoz.

A vizsgálatokhoz a szükséges anyago! információt és az elvárható segítséget 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 akadáIyozza a
vizsgálat'
Az e|lenőrzés tárgya döntő részben a szabá|yozot! szabályszerű és hatékony működés
feltételeinek és teljesülésének vizsgálata volt.
A jelentéstervezet az e||enőrzött féllel előzetesen egyeztetésre kerüIt. A megáIlapításokkal,
javaslatokkal szemben lényeges kifogás nem merüIt fe|. Az ajánlások konkrét, gyakorlatban
megvalósítható feladatokat tartalmaztak, megfelelő alapot biztosíwa a hatékonyabb és szabályos
működéshez.

L / 2. / a) A b eI s ő eII enőrzé sÍ egy s ég (ek) humáne r őforr d s - ell útottsóg a

A Pomázi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) nem rendelkezik belső ellenőrzési
egységgel, illetve belső ellenőrrel, mivel önálló belső ellenőrzési egység kiépítése, vagy belső
ellenőr teljes munkaidőben történő foglalkoztatása nem lenne gazdaságos, ezért a belső
ellenőrzési feladatellátás küls ő szolgáltató igénybevételével történik.
A belső ellenőrzést ellátók képzettségi szintle és gyakorlata meefelel a Bkr.-ben foglalt
követelményeknek. A jogszabályban előírt regisztráció megtörtént' s az Áht-ban meghatározott
engedéllyel rendelkezik.

A belső ellenőrzési vezető 2027' évben kötelező továbbképzésre _ a kétévenkénti képzési
kötelezettség miatt - nem volt köteles.
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2o2I. évi ellenőrzési _jelentés

L/2./b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrijk szervezetÍ és funkcionáIis
füg g etl ens ég ének bi zto sítú sa

A belső ellenőrzés funkcionális függetlensége 2021. évben teljeskörűen biztosított volt. mivel a

jelentések közvetlenül megküldésre kerültek az ellenőrzött személy Vagy szervezet részére. A
külső szolgáltatás jellegéből eredően az egyes ellenőrzések során kollegiális érintettség nem

merült fel. Az ellenőrzési tevékenységen kívül más feladatba a belső ellenőrzési vezető nem

került bevonásra.

L/ 2. / c) Ó sszeférhetetlenségi e setek

202L' évben a megbízással, illetve az egyes ellenőrzéssel kapcsolatban összeférhetetlenségi
helyzet nem merült fel.

I./z./d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlútozdsok bemutatósa

2027. évben a belső ellenőri jogokkal kapcsolatban korlátozás nem merült fel.

L / 2. / e) A b eI s ő ell enőrzé s v é g r ehaj tósút akad úIy oz ó tény ezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozőtényező a járványhelyzetből eredt, de az elmúIt két
év tapasztalatai alapján a nehézségek és problémák megoldásra kerültek, ezért alapvetően
akadálvozó elem nincs.

I./2./fl Az ellenőrzés nyilvóntartása

Az e||enőrzés teljes iratanyagának megőrzése a Hivatalban évenként, illewe elkülönítetten,
nyomon követhető formában történik. A megbízólevéI, el|enőrzési program és vizsgálati jelentés
esv néI dánva az irattárba kerül'
A külső ellenőrzések nyilvántartásaa jegyző feladata.

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

Az e|lenőrzés i tevékenys é g fej l esztés ére iava slat n em kerül@

I./3. A tanácsadó tevékenység bemutatósa

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 kérdéseh számviteli és intézményi
szabályozottság.
A belső ellenőrzési standardokkal összhangban lévő tanácsadó tevékenység írásba foglalására
nem került sor'
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2o2I. évt e|Ienőrzési ielentés

II. A belső kontrollrendszer műktidésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapián

IL/I. A belső kontrollrendszer szabúlyszerűségénelj gazdasúgossdgánalg hatékonyságúnak
és eredményességéneknövelése, javítúsa érdekébentettfontosabb javaslatok

A vizsgálatok eredményeként megfogalmazott javaslatok elfogadottsági szintje százszáza\ékos.
Az éves tervezéskor a korábban elvégzett vizsgálatok eredményeként megfogalmazott
intézkedések számba vétele is megtörténik, mely indokolt esetben az utóvizsgálat
szükségszerűségét meghatározza' A határidőkról, végrehajtásról és hasznosulásról az
utóvizsgálatok mellett az e||enőrzöttek kötelező beszámolója nyújthat információt. Az ajánlások
és javaslatok nyilvántartására nem működik adatbázis rendszer.

A kiemelt megállapítás a 2027. évi ellenőrzések lefolytatását követően nem került
megfogalmazásra, mivel nem volt olyan megállapítás, amely olyan tényre mutatott volna rá,
amely megakadályozta volna, hogy az onkormányzat alapvetően eleget tegyen legfontosabb
céljainak és célkitűzéseinek, s nem tárt fel olyan helyzete! amelyben a kockáZati kitettség
jeIentős.

II'/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

7. Kontrollkiirnyezet

Az ellenőrzés által elvégzett vizsgálatok eredményeként a külső körülményekre is tekintettel
alapvetően megfelelőnek ítélhető a kontrollkörnyezet.Az önkormányzata gazdálkodás terénaz
alapvető szabályzatokkal rendelkezik, de a működés terén szabá|yozatlan terűletként
definiálható a teljesítményértékelés rendszere.
A célok és szervezeti felépítés, belső szabáIyzato[ feladat- és hatáskörö( 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 változő jogszabáll környezet és
alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. A gyakori jogszabály változás fokozott
terhet jelent a belső szabáIyozásban és annak gyakorlati alkalmazásában, de a Hivatal törekszik
a gyakorlat és a szabályozás szinkronjának megteremtésére.
Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata az Mötv. alapján rendeleti szinten
elfogadott.

2. IntegrúIt kockózatkezelési rendszer

Az Önkormányzat a kapcsolódő szabá|yzatokkal önállóan nem rendelkezih mivel a Hivatal
szabályzatait alkalmazza. Az Önkormányzatot érintően a Hivatal által szervezetten szabáIyozott
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 felülvizsgálata az intézkedésért felelős személy
részérőI megtörtént.
A közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje kialakított.

3' Ko ntrolltev ékeny s ég ek

Az önkormányzatí folyamatok sajátosságai alapján megfelelő gazdálkodási kontrollok kerültek
kialakításra és alkalmazásra. Az egyes operatív gazdá|kodási jogkörök gyakorlásának a
rendszere és nyilvántartása kialakított, esetenként azonban hibák tapasztalhatók. A jövőben az
ellenőrzések a negatívumok megszüntetésére irányulnak.
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2027. éi ellenőrzési ielentés

A MÁK felé és a többi állami hatóság fe|é az Önkormányzat működési és gazdálkodási feladatait
ellátó Hivatal jelentéstételi kötelezettségének eleget tett. Az adatoh információk nyilvántartása,
tá rolá sa szabáIy ozott'

4. lnformóció és kommunikúció

Az onkormányzaton belül és az alapított, illetve irányított intézmények felé az

információáramlás és a kommunikáció megfelelő. Elősegíti ezt a megfelelő számítógépes
elIátottság.
Az Önkormányzat a kapcsolódő szabályzatokkal önállóan nem rendelkezik, mivel a Hivatal
szabá|yzatait alkalmazza. Dokumentum kezelése a Hivatal által szabályozottak szerint és az

általa alkalmazott ASP Íktatási rendszerrel történik.
Az önkorm ányzat azInfo' törvényben e|őírtközzétételi kötelezettségét folyamatosan teljesíti, de
az áiáthatőság érdekében további fejlesztés szükséges, különösen a döntések előkészítésére és

meghozatalára vonatkozóan.

5. Nyomon kiivetési rendszer (Monitoring)

A folyamatba épített vezetőí ellenőrzés és a belső ellenőrzés folyamatos jelenléte minimálisra
csökkenti a veszé|yeztető tényezők bekövetkezésének lehetőségét, elősegíti az önkormányzat
célkitíízés einek megval ósítását.
A belső ellenőrzés tervezése a jogszabályi kötelezés óta kockázatelemzés alapján történik'
Az e||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 külső jelentéstételi kötelezettségének a Hivatal eleget tesz

IL/S. Az intézkedési terlek megvalósítósa

2O2L évben intézkedési terv készítésére köteles belső ellenőrzési javaslat fogalmazódott meg.

Az e||enőrzési megállapítások megalapozottak voltak, hozzájárultak a vezetői intézkedések
meghozatalához.
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: Szombathely, 2022. február 15.

Készítette:
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2o2L. éves ellencirzési jelentés

P omáz Váro s Ö nko rmán yzata é s kti ltségveté si szervei
2o2I. évben lefolytatott ellen rzések b emutatása

1. ftiggelék

Aszámlázás rendjének
vizsgálata

Tárgv

Annak vizsgálata, hogy
a vonatkoz

jogszabá|yok alapján
megfelel en torténik-e

a bevételek számla
kiállítása.

CéI

Pénzrigyi ellen rzés

Típus
Az ellen rzés során vizsgáltuk és értékeltti( hogy a vonatkoz
j o gszabályok alap j án megfel el en tcirténik-e a b evétel ek szám|ázása'
Az ellen rzés a számla kiállításának id beli szabályaira fektette a
hangs lyt a jogszabályi k rnyezet megváltozása miatt.

Az el|en rzés az aktuális id szak dokumentumaira terjedt ki.
A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Biilcs de (a továbbiakban:
Intézmény) pénziigyi gazdálkodási feladatait a Pomázi
Polgármesteri Hivatal látia el.
AzIntézmény tevékenységénél fogva belépett az Áfakcirbe [''2''-es
áfa k dír ad alany).

F bb megállapításaink a ktivetkez k:
2020. jrilius 01-t l az olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyijtás
esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzzel, készpénz-
helyettesít hzetési eszkozze|, vaw a teljesítést kovet en térítik
meg, és a szám|a áthárított ad t tartalmaz, illetve áthárított ad t
kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítést l számított 8 napon
beltil [korábban 15 napon beli.il) - vagyis legkés bb a B. napon - ki
kell bocsátani, mely ktivetelmény a Pomázi Hétszínvirág Óvoda-
B<ilcs dénél általában érvényesiilt.
Az lntézmény a térítési díi bevételek tekintetében számla
kiállítására kiiteles.
Az lntézménv az ASP integrált f ktinwi szofwerrel állítia ki

MegáIlapÍtás / IntézkedésÍ terv készítésére ktjteles iavaslat
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2o2L. éves ellentírzési.ielentés

iellemz en papír alapri számláit.

A szám|ázási tevékenység végrehajtásakor figprelemmel kell lenni
arra, hogy a nyrÍjtott szolgáltatás folyamatos-e vagy egyszeri.
Folyamatos teljesítésíí [másként id szakonkénti elszámolásri)
tigyleteket az Í$.atv. 58. 5-a definiálja. Amennyiben az Áfafu. 58. s-a
szerinti tigyletr l van sz , akkor a teliesítés id pontiát is e
jogszabályi rendelkezés szerint kell meghatározni. A szám|ázási
határid re vonatkoz rendelkezéseket [B nap) az Áfa tv. 163. $-a
tartalmazza.
A pontos Ára elszámolás (bevallás) elkészítésének érdekében
gondoskodni kell a számlán feltiintetett teljesítés helyes
megállapításár l.
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos Áfa elszámolást jelen
ellen rzés során nem vizsgáltuk. Az Intézmény vizsgálja feltil, hogy
a jelentésben rtigzített jogszabályok szerint az ingyenes
gye rm ekétke zteté s te kintetéb en krite l e s - e szám|a kiállítá s ra.
Gondoskodni kell az ingyenes gyermekétkeztetés áfa tartalmának
f ktinyvi és analitikus nyilvántartásba Vételér l.
Gondoskodni kell a gyermekétkeztetés tekintetében arr l, hogy az
tisszes szolgáltatást igénybevev részére a számla -amennyiben azt
készpénzben nem fizették meg- a szolgáltatási id szak (h napJ
utols napját kovet nyolcadik napig kiállításra kerriljtin'
Gondosko dni kell a készp énzes számlák helyes kiállításár l.

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

Intézkedési terv készítésre ktiteles iavaslatok:r Minden esetben gondoskodni kell az átuta|ásos számlák B
napon beliil ttirtén kiállításár l.

o A pontos Áfa elszámolás [bevallás] elkészítésének érdekében
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2o2I. éves ellentirzési jelentés

Aszám|ázás rendjének
vizsgá|ata

Annak vizsgálata, hogy
a vonatkoz

jogszabá|yok alapján
megfelel enttirténik-e

a bevételek szám|a
kiállítása.

Pénztigyi ellen rzés

Az ellen rzés során vizsgáltuk és értékelttik, hogy a vonatkoz
j o gs zab ályo k alap j án megfel e l en tti rté nik- e a b evétel ek szám|ázása.
Az ellen rzés a számla kiállításának id beli szabályaira felr:tette a
hangsírlyt a jogszabályi krirnyezet megváltozása miatt.

Az e||en rzés az aktuális id szak dokumentumaira terjedt ki.
A Pomázi Polgármesteri Hivatal [a továbbiakban: Intézmény)
tevékenységénél fogva belépett az Afa korbe [''2''-es áfa k d
ad alany).

F bb megáIlapításaink a ktivetkez k:
2020. jrilius 01-t l az o|yan termékértékesítés, szolgáltatásnyrijtás
esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzze|, készpénz-
helyettesít fizetési eszkozze|, Vagy a teljesítést ktivet en térítik
meg, és a számla áthárított ad t tartalmaz, illetve áthárított ad t
kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítést l számított B napon
beltil (korábban 15 napon beli.il) - vagyis legkés bb a 8. napon - ki
kell bocsátani, mely krivetelmény a Pomázi Polgármesteri Hivatalnál

gondoskodni kell a számlán felttintetett teljesítés helyes
megállapításár l az egyszeri és a folyamatos teljesítésíí
szolgáltatások tekintetében is.
Gondoskodni kell az ingyenes gyermekétkeztetés áfa
tartalmának f k<inyvi é s analitikus nyilvántartásba vételér l.
Gondoskodni kell a gyermekétkeztetés tekintetében arr l,

hogy az tisszes szolgáltatást igénybevev részére a számla -
amennyiben azt készpénzben nem fizették meg- a
szo|gá|tatási id szak [h nap) utols napját krivet nyolcadik
napig kiállításra kertilj <in.

Az |ntézmény vizsgálja feltil, hogy a jelentésben rtigzített
jogszabályok szerint az ingyenes gyermekétkeztetés
tekintetében ktiteles-e számla kiállításra.
Gondosko dni kell a készp énze s számlák helyes kiállításár l.

a

a

a

a
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2o2I. éves ellen rzési jelentés

Az lntézmény (a teliesség igénye néIktil) iellemz en az alábbi
tevékenységeket látia l, melyek tekintetében számla
kiállítiísára ktiteles :

o hirdetési díja(
o továbbszám|ázás

Az |ntézmény az ASP integrált f ktinyvi szoftverrel állítia ki
iellemz en papír alapri számláit.

A számlázási tevékenység végrehajtásakor figyelemmel kell lenni
arra, hogy a ny jtott szo|gáltatás folyamatos-e vagy egyszefi'
Folyamatos teljesítésíÍ [másként id szakonkénti elszámolásrí)
rigyleteket az Áfa&' 58. s-a definiálja. Amennyiben az Árfatv. 58. s-a
szerinti tigyletr l van sz , akkor a teliesítés id pontiát is e
iogszabályi rendelkezés szerint kell meghatározni. A szám|ázási
határid re vonatkoz rendelkezéseket (8 nap) az Áfa fu. 163. $-a
tartalmazza.
A pontos Ára elszámolás (bevallásJ elkészítésének érdekében
gondoskodni kell a számlán felttintetett teljesítés helyes
megállapításár l.

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

Intézkedési terv készítésre kiiteles iavaslatok:o Minden esetben gondoskodni kell az átutalásos számlák B
napon beltil ttirtén kiállításár l.

o A pontos Áfa elszámolás (bevallás) elkészítésének érdekében
gondoskodni kell a szám|án felttintetett teljesítés helyes

általában érvényestilt.

ár l az esa esítésií
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2o2I' éves ellen rzésr elentés

Aszám|ázás rerdjének
vizsgálala

Annak vizsgálata, hogy
a vonatkoz

jogszabá|yok alapján
megfelel en torténik-e

a bevételek szám|a
kiállítása.

Pénztigyi ellen rzés

Az ellen rzés során vizsgáltuk és értékeltti( hogy a vonatkoz
j o gszab ályok alapj án megfelel en ttirténik-e a bevétel ek szám|ázása.
Az ellen rzés a számla kiállításának id beli szabályaira fektette a
hangsrilyt a jogszabályi krirnyezet megváltozása miatt.

Az e||en rzés az alrtuális id szak dokumentumaira terjedt ki.
A Pomázi Míível dési Ház és Kiinyvtár [a továbbiakban:
Intézmény) pénztigyi gazdálkodási feladatait a Pomázi
Polgármesteri Hivatal látia el.
Azlntézmény tevékenységénél fogva belépett az Áfaktjrbe [''2"-es
áfa k dt ad alany).

F bb megállapításaink a ktivetkez k:
2020. jrilius 01_t l az o|yan termékértékesítés, szolgáltatásnyrijtás
esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzze|, készpénz-
helyettesít fizetési eszkozze|, vaw a teljesítést ktivet en térítik
meg, és a számla áthárított ad t tartalmaz, illetve áthárított ad t
kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítést l számított 8 napon
beltil (korábban 15 napon beltil) - vagyis legkés bb a B. napon - ki
kell bocsátani, mely ktivetelmény a Pomázi Míivd' dési Ház és
Ktinyvtárnál általában érvényestilt.

Az Intézmény (a teliesség igénye nélktil) iellemz en az alábbi
tevékenységeket látia l, melyek tekintetében számla
kiállítására ktiteles :

o bérleti díj,
o beiratkozási díj,
. részvételi díj,
. helyhaszná|ati díj,
. belép jegyek.

szo|gá|tatás o k te kintetéb en i s
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2o2I. éves ellen rzési jelentés

Aszám|ázás rendjének
vizsgá|ata

Annak vizsgálata, hogy
avonatkoz

jogszabá|yok alapján
megfelel enttirténik-e

a bevételek szám|a
kiállítása.

Pénztigyi ellen rzés

Az ellen rzés során vizsgáltuk és értékeltti( hogy a vonatkoz
j o gszab á|yo k alap j á n me gfe l el e n tti rté nik_ e a b evétel ek szám|ázása'
Az ellen rzés a számla kiállításának id belri szabá|yaira fektette a
hangsrilp a j ogszabályi ktirnyezet megvált ozása miatt.

Az el|en rzés az aktuális id szak dokumentumaira terjedt ki.

Az |ntézmény az ASP integrált f ktinyvi szoftverrel állítia ki
iellemz en papír alapri számláit.

A szám|ázási tevékenység végrehajtásakor figyelemmel kell lenni
arra, hogy a ny jtott szolgáltatás folyamatos-e vagy egyszeri.
Folyamatos teljesítésÍí (másként id szakonkénti elszámolásri)
iigyleteket az Áfaff. 58. $-a definiálja. Amennyiben az Áfa&. 58' $-a
szerinti tigyletr l van sz , akkor a teliesítés id pontiát is e
iogszabályi rendelkezés szerint kell meghatározni. A szám\ázási
határid re vonatkoz rendelkezéseket (B nap) az Áfa tv. 163. $-a
tartalmazza.
A pontos era elszámolás (bevallásJ elkészítésének érdekében
gondoskodni kell a számlán felttintetett teljesítés helyes
megállapításár l.

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

Intézkedési terv készítésre ktiteles iavaslatok:e Minden esetben gondoskodni kell az átuta|ásos számlák 8
napon beltil ttirtén kiállításár l.

r A ponto s Áfa e|számolás fbevallásJ elkészítésének érdekében
gondoskodni kell a számlán felttintetett teljesítés helyes
megállapításár l az egyszeri és a folyamatos teljesítésií
szolgáltatások tekintetében is'
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2a2I. éves ellencírzési elentés

A Pomáz Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) pénztigyi gazdálkodási feladatait a Pomázi
Polgármesteri Hivatal látia el.
Az nkorm ányzat tevékenységénél fogva belépett az Afa kiirbe
(''2''_es áfa k d ad alany).

F bb megállapításaink a kiivetkez k:
Az álta|ános forgalmi ad alanyainak a termékértékesítéseikr l,

szolgáltatásnyrijtásaikr l bizonylatot kell kibocsátaniuk.
Az általános forgalmi ad r l sz l 2007. évi CxxVII' ttirvény
(továbbiakban, Áfa W.) rendelkezései alapján az ad alanynak az
é rté ke s íté s r | f szab ályké nt szám|át ke l l ki ál l ítan i.
2020. jrilius 01-t l az o|yan termékértékesítés, szolgáltatásnyijtás
esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzze|, készpénz-
helyettesít fizetési eszkozze|, vagy a teljesítést krivet en térítik
meg, és a számla áthárított ad t tartalmaz, illetve áthárított ad t
kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítést l számított B napon
beli.il [korábban 15 napon beltil) - vagyis legkés bb a B. napon - ki
kell bocsátani, mely ktivetelmény érvényestilt. A szám|ázási
határid re vonatkoz rendelkezéseket [8 nap) az Áfa w. 163. S-a
tartalmazza.
A bérleti díj és az anyakonyvi szolgáltatási számla esetleges 8 napon
tuli kiállítása nem okoz probl émát az Áfa e\számolás tekintetében,
mivel a tevékenység mentes az ad a| |.

Az iinkormányzat iellemz en az alábbi tevékenységeket látia
el, melyek tekintetében számla kiállítására ktiteles. Pl.:

r ingatlan bérleti díj
. lakbér
o továbbszám|ázás
o anyaktinyvi szolgáltatási díj
o behaitási engedély
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2o2I' éves

o ktjztertilethasználat

Az Önkormányzat az ASP integrált f kiinyvi szoftverrel állítia
ki iellemz en papír alapri számláit.

A szám|ázási tevékenység végrehajtásakor figyelemmel kell lenni
arra, hogy a ny jtott szolgá|tatás folyamatos-e vagy egyszeri.
Folyamatos teljesítésíí [másként id szakonkénti elszámolásri)
tigyleteket az Áfatv. 58. $-a definiálja. Amennyiben az Áfafu. 58. S-a
szerinti tigyletr l van sz , akkor a teliesítés id pontiát is e
iogszabályi rendelkezés szerint kell meghatározni, mely
ktivetelmény általában érvényestilt.
Folyamatos teljesítés esetén az Áfa ff. 58. S [1aJ b) pont szerinti
,,ut lagos szám|ázás" szabályai szerint, a számlán szerepl
teljesítés dátuma és a fizetési határid , az Áfa ff. 58. $ (1aJ aJ
pont szerinti ,,e| te szám|ázás" szabá|yai szerint, a számlán
szerepl teliesítés dátuma és a számla kelte kell, hogy
megegyezzen.

Gondoskodni kell arr l, hogy az tisszes szolgáltatást igénybevev
részére a szám|a -amennyiben azt készpénzben nem fizették meg- a
teljesítést krivet 8 napon beltil kiállításra kertiljon. A szám|ázás
hiánya számviteli szempontb l nem lenne helyes, mivel számla
kiállítás nélktil a f konyv nem tartalmazza a kintlév ségeket és az
Áfa bevallás sem lehet pontos (pl.: KS-onkorm anyzat-2O21/7gL).
Ttirekedni kell a folyamatos teljesítés tekintetében is az
ésszerííségnek val megfelelésre, hogy a számlakiállítás szintén
folyamatos legyen és id ben ttirténjen meg [pl.: KS_onkormanyzat-
2021/sse).

A feladatellátás javítása érdekében az ellen rzés a ktivetkez
javaslatokat teszi:
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2o2Í' éves ellen rzési elentés

Aszám|ázás rendjének
vizsgálata

Annak vizsgálata, hogy
a vonatkoz

jogszabá|yok alapján
megfelel en torténik-e

a bevételek számla
kiállítása.

Pénztigyi ellen rzés

Az ellen rzés során vizsgáltuk és értékelttik' hogy a vonatkoz
jogszabályok alapján megfelel en ttjrténik-e a bevételek számlázása.
Az ellen rzés a számla kiállításának id beli szabályaira fektette a
hangsrilyt a jogszabályi krirnyezet megváltozása miatt.

Az e||en rzés az aktuális id szak dokumentumaira terjedt ki.

A Szociális Szolgáltatási Kiizpont (a továbbiakban: Intézmény)
pénztigyi gazdálkodási feladatait a Pomázi Polgármesteri
Hivatal látia el.
Az lntézmény tevékenységénél fogva belépett az ÁÍa kiirbe
(''2''-es áfa k dti ad alany).

F bb megállapításaink a ktivetkez k:
Az á|ta|ános forgalmi ad alanyainak a termékértékesítéseikr l,

szolsáltatásnvriitásaikr l bizonylatot kell kibocsátaniuk'

Intézkedési terv készítésre nem ktiteles iavaslatok:
1' Gondoskodni kell arr l, hogy az tisszes szolgáltatást

igénybevev r észér e a számla -amennyib en azt kés zp énzb en
nem fizették meg- a teljesítést ktivet B napon beliil
kiállításra kertilj<in' A szám|ázás hiánya számviteli
szempontb l nem lenne helyes, mivel számla kiállítás nélktil
a f ktinyv nem tartalmazza a kintlév ségeket és az Áfa
bevallás sem lehet pontos [pl.: KS-onkormanyzat-2027/797),
Torekedni kell a folyamatos teljesítés tekintetében is az
ésszeriíségnek val megfelelésre, hogy a számlakiállítás
szintén folyamatos legyen és id ben torténjen meg [pl. KS-
onkormanyzat-zDzL / 559).

2. A pontos Áfa elszámolás fbevallás) elkészítésének érdekében
gondoskodni kell a számlán felttintetett teljesítés helyes
meeállapításár l.
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2o2L. éves ellen rzési jelentés

Az általános forgalmi ad r l sz l' 2007. évi CXxuI. trirvény
ftovábbiakban: Áfa ff.) rendelkezései alapján az ad alanynak az
é rté ke s íté s r | f szab ályké nt szám|át ke ll ki á l l ítan i.
2020. jtilius 01-t l az o|yan termékértékesítés, szo|gá|tatásnyrijtás
esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzze|, készpénz-
helyettesít hzetési eszk zzel, vaw a teljesítést ktivet en térítik
meg, és a szám|a áthárított ad t tartalmaz, illetve áthárított ad t
kellene tartalmaznia, a számlát a teljesítést l számított B napon
beliil (korábban 15 napon beltil) - vagyis legkés bb a 8. napon - ki
kell bocsátani. mely kovetelmény a Szociális Szolgáltatási
Ktizpontnál érvényesiilt. A szám|ázási határid re vonatkoz
rendelkezéseket (8 nap) az Áfatv. 163. $_a tartalmazza.

Az lntézmény iellemz en az alábbi tevékenységeket látia el,
melyek tekintetében számla kiállítására ktiteles:

o szociális ellátási díjak
o szociális étkeztetés

Az Intézmény az EPER integrált f ktinyvi szoftverrel állítia ki
jellemz en papír alapri számláit.
Az IntézménynéI az EPER programban llítják ki a száml kas így
azokat az ASP rendszerbe ktils kimen számlaként keII rogzíteni
(nem sima kimen számlaként), biztosítva az fa tartalom f konyvi
rogzítését' A k ls kimen szdmla technikai sz mla, a NAV felé
Iej elentésre nem koteles.

A szám|ázási tevékenység végrehajtásakor figyelemmel kell lenni
arra, hogy a nyrijtott szo|gáltatás folyamatos-e vagy egyszeri.
Egyszeri teljesítések esetében a számlán a teljesítés id pontja a
val s teljesítés id pontja, és ha ezkészpénzes tigylet, akkor a szám|a
kelte, teljesítés id pontja és a fizetési határid megegyezik'
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2027. éves ellen rzési jelentés

Folyamatos teljesítésíí (másként id szakonkénti elszámolásri)
tigyleteket az Áfaff. 58' S-a definiálja' Amennyiben az Áfatv' 58. S-a
szerinti tigyletr l van sz , akkor a teljesítés id pontját is e
jogszabályi rendelkezés szerint kell meghatározni.
A vizsgált bizonylatok tekintetében a számlán szerepl dátumok
helytelen/pontatlan rtigzítése nem okozott problémát az Ísa
elszámolás tekintetében, mivel a vonatkoz h napon beltil helyes
volt (pl, z02r/q.
Folyamatos teljesítés esetén az Írfa tv. 58. s t1a) bJ pont szerinti
,,ut lagos szám|ázás" szabályai szerint, a számlán szerepl
teliesítés dátuma és a fizetési határid kell, hogy megegyezzen.

Az e||en rzés a számlázás gyakorlatát az Áfa elszámolás rendszerét
tekintve megfelel nek ítélte meg. A pontos Áfa elszámolás (bevallás)
elkészítésének érdekében gondoskodni kell a számlán felti'intetett
telj esítés helyes megállapításár l.

Gondoskodni kell arr l, hogy az tisszes szolgáltatást igénybevev
részére a számla -amennyiben aztkészpénzben nem fizették meg- a
teljesítést ktivet 8 napon beltil kiállításra kertiljtin.
A szám|ázás hiánya számviteli szempontb l nem lenne helyes, mivel
számla kiállítás nélkril a f ktinyv nem tartalmazza a kintlév ségeket
és az Áfabevallás sem lehetne pontos'

Az e||en rzés a számlázás gyakor|atát az Áfa elszámolás rendszerét
tekintve megfelel nek ítélte meg. A pontos Áfa elszámolás [bevallásJ
elkészítésének érdekében gondoskodni kell a számlán felti.intetett
teljesítés helyes megállapításár l.

Gondoskodni kell arr l, hogy az sszes szolgáltatást igénybevev
részére a számla -amennyiben aztkészpénzben nem fizették meg- a

teljesítést ktivet B napon beltil kiállításra kertiljrin.
Aszámlázás hiánya számviteli szempontb l nem lenne helyes, mivel
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2027 ' éves ellen rzési jelentés

A kcivetelés kezelés
alakulásának

vizsgá|ata, illetve a
kapcsol d

mérlegval diság
ellen rzése

Annak vizsgálata, hogy
a kovetelés kezelése
miképpen alakult,

nyilvántartása
megfelel -e, illetve az
éves beszámol ban

értékelése megfelel -

e.

Teljesítmény
ellen rzés

Az ellen rzés során vizsgáltuk és értékeltti( hogy a ktivetelés
kezelése miképpen alakult, nyilvántartása megfelel _e, illetve az
éves beszámol ban értékelése megfelel -e'

Az ell.en rzés a2020. évi pénzrigyi dokumentumokra terjedt ki.

F bb megállapításaink a ktivetkez k:
A kcivetelések kimutatásának, állományba vételéneh mérlegben
tcirtén szerep eltetés ének alapvet krivetelménye a j ogszerííségb l
ered. A szerz désen alapul ktjveteléseknél a jogszeríiséghez
szorosan hozzátartozik és elengedhetetlen kcivetelmény, hogy a
partner cég, az ad s a kovetelést elismerje.
A vev ket fizetésre felsz lít egyenlegktiz| bizonylat a leltározás
alapbizonylata is, mely megktildésér l gondoskodni kell.
Az lntézmény a vev k tekintetében az EPER program által vezetett
analitikus nyilvántartással ren delkezik.
A mérlegben a k<iveteléseket a bekerrilési értéken kell kimutatni,
cstjkkentve az e|számolt értékvesztéssel, ntivelve az értékvesztés
visszaírt sszegével'
A Pomázi Hétszínvirág Óvoda_Biilcs de értékelési szabályzattal
rendelkezik, mely zota ianuár 01. napon lépett hatályba és a
kistisszeg ktiveteléseket kivéve, rendelkezik a k vetelések
értékelésér l.
Az Intézmény 2ozo. évben a szabá|yzatban rtigzítettekkel
ellentétben értékvesztést nem számolt el.
A 2o2o. december 31. napi kiivetelések állománya tartalmaz
zo2o. évi nyit adatokat is. Iavasoliuk a már 2oL8-2019_ben

számla kiállítás nélktil a f ktinyv nem tartalmazza a kintlév ségeket
és az Áfabevallás sem lehetne pontos.

Intézkedési terv készítésre kiiteles iavaslat megfogalmazására
nem kertil sor.
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2o2L. éves ellencírzési jelentés

fennáll ktivetelések feltilvizsgálatát.

Ha az értékelés során megállapítást nyer, hogy az értékvesztés
elszámolása nem indokolt, a nemlegességet is írásba kell
foglalni az értékelési feladatellátás igazolása, a mérleg szerinti
érték alátámasztása érdekében.
A ktiltségvetési évben esedékes és a k<iltségvetési évet krivet en
esedékes kovetelések mérleg szerinti értékét f k<inywel és leltárral
a|átámasztották' Az analitikus nyilvántartást a leltár mellé csatolni
kell.

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

Intézkedési terv készítésre ktiteles iavaslatok:
1. A Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Btilcs de értékelési

szabá|yzattal rendelkezik, mely 2018 január 01. napon lépett
hatályba. A hatályba lépés ta eltelt id re és jogszabályi
ktirnyezetv á|tozásr a val tekintettel j avasolj uk a szab á|yzat
feltilvizs gálatát, ktiltintis tekintettel a kis risszegíi kovetelések
értékelésének elveire.

2. Az Intézmény 2020. évben értékvesztést nem számolt el,
mely gyakorlat feltilvizsgálatát javasoljuk.

Intézkedési terv készítésre nem ktiteles iavaslatok:
1'. Az Intézmény a vev k tekintetében az EPER program által

vezetett analitikus nyilvántartással rendelkezik, mely adatait
a mérleg szerinti értékkel egyeztetni és a mérlegleltár mellé
csatolni kell.

2. A k<iveteléseknél elengedhetetlen ktivetelmény, hogy a vev
a ktivetelést elismerje. A vev ket fizetésre felsz lít
egyenlegktizl bizonylat a leltár alapbizonylata is, mely
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2021' éves ellen rzési jelentés

A kovetelés kezelés
alakulásának

vizsgá|ata, illetve a
kapcsol d

mérlegval diság
ellen rzése

Annak vizsgálata, hogy
a kovetelés kezelése
miképpen alakult,

nyilvántartása
megfelel -e, illetve az
éves beszámol ban

értékelése megfelel -

e.

Teljesítmény
ellen rzés

Az ellen rzés során vizsgáltuk és értékelttik, hogy a kovetelés
kezelése miképpen alakult, nyilvántartása megfelel -e, illetve az
éves beszámol ban értékelése megfelel _e.

Az e||en rzés a2020' évi pénztigyi dokumentumokra terjedt ki.

F bb megállapításaink a kiivetkez k:

A ktivetelések kimutatásának, állományba vételéne( mérlegben
ttirtén szerepeltetésének alapvet ktivetelménye a jogszerííségb l
ered. A szerz désen alapul ktiveteléseknél a jogszer séghez
Szorosan hozzátartozik és elengedhetetlen ktivetelmény, hogy a
partner cég, az ad s a kovetelést elismerje.
A vev ket fizetésre felsz lít egyenlegktiz| bizonvlat a leltározás

megktildésér l gondoskodni kell.
3. Javasoljuk a már 2019-ben fennáll kcivetelések

feltilvizsgálatá! és amennyiben megállapítást nyer, hogy
esetleg téves ktinyvelésb l eredneh azok javítását.

4' Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
. azÁfa w. 163. s [2) bekezdés c) pontja értelmében az

olyan termékértékesítés, szolgáltatásny jtás
esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzze|,
készpénz-helyettesít fizetési eszkozze|, vagy a
teljesítést ktivet en térítik meg, és a szám|a áthárított
ad t tarta|maz, illetve áthárított ad t kellene
tartalmaznia, a számlát a teljesítést l számított 8
napon belril, vagyis legkés bb a B. napon ki kell
bocsátani.

o ha a teljesítés teljes egészében a tárgyévet érinti, az
évet ktivet en kiállított számlákat a f ktinyvben, így a
mérlegben is, vev ktivetelésként kell szerepeltetni
(kcivetkez évben esedékes ktivetelés).
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2o2I. éves ellen rzésr tés

alapbizonylata is, mely megktildésér l gondoskodni kell'
A Hivatal a vev k tekintetében az ASP program által vezetett
analitikus nyilvántartással rendelkezik (47. mp,9062 mp), mely
adatait a mérleg szerinti értékkel egyeztetni és a mérlegleltár mellé
(fennáll k<jvetelés hiányában is) csatolni kell.

A mérlegben a koveteléseket a bekeriilési értéken kell kimutatni,
cstikkentve az e|számolt értékvesztéssel, ntivelve az értékvesztés
visszaírt tisszegével'
A Pomázi Polgármesteri Hivatal értékelési szabályzatta|
rendelkezik' mely 2o2o. ianuár 01. napon lépett hatrílyba és
rendelkezik a ktivetelések értékelésér l'
A Hivatal 2o2o. évben a szabá|yzat el írásaival ellentétben
értékvesztést nem számolt el.
Ha az értékelés során megállapítríst nyer, hogy az értéWesztés
elszámolása nem indokolt a nemlegességet is írásba kell
foglalni az értékelési feladatellátiís igazolása, a mérleg szerinti
érték alátámasztása érdekében.

A kovetelések mérleg szerinti értékét f ktinywel és leltárral
alátámasztották. Az analitikus nyilvántartást a leltár mellé csatolni
kell.

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

Intézkedési terv készítésre kiiteles iavaslatok:
1"' A Hivatal 2020. évben értékvesztést nem számolt el, mely

gyakorlat feltilvizsgálatát j avasoljuk

Intézkedési terv készítésre nem ktiteles iavaslatok:
1. A Hivatal a vev k tekintetében az ASP program által vezetett
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2o2I' éves ellen rzési jelentés

A krivetelés kezelés
alakulásának

vizsgálata, illefue a
kapcsol d

mérlegval diság
ellen rzése

Annak vizsgálata, hogy
a kovetelés kezelése
miképpen alakult,

nyilvántartása
megfelel -e, illetve az
éves beszámol ban

értékelése megfelel -

e.

Teljesítmény
ellen rzés

Az ellen rzés során vizsgáltuk és értékeltrik, hogy a kovetelés
kezelése miképpen alakult, nyilvántartása megfelel -e, illetve az
éves beszámol ban értékelése megfelel -e.

Az el|en rzés a2020' évi pénztigyi dokumentumokra terjedt ki.

F bb megállapításainka kiivetkez k:
A ktivetelések kimutatásának állományba vételének, mérlegben

analitikus nyilvántartással rendelkezik, mely adatait a
mérleg szerinti értékkel egyeztetni és a mérlegleltár mellé
csatolni kell.

2. A ktiveteléseknél elengedhetetlen ktivetelmény, hogy a vev
a ktivetelést elismerje. A vev ket fizetésre felsz lít
egyenlegkcizl bizonylat a leltár alapbizonylata is, mely
megkrildésér l gondosko dni kell.

3. |avasoljuk a már 2019-ben fennáll krivetelések
feltilvizsgálatát, és amennyiben megállapítást nyer, hogy
esetleg téves ktinyvelésb l erednek, azok javítását.

4. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
. az Áfa w. 163' s [2) bekezdés c) pontja értelméb en az

olyan termékértékesítés, szolgáltatásny jtás
esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzze|,
készpénz-helyettesít fizetési eszkiizze|, vagy a
teljesítést ktivet en térítik meg, és a számla áthárított
ad t tarta|maz, illetve áthárított ad t kellene
tartalmaznia, a számlát a teljesítést l számított 8
napon beli'il, vagyis legkés bb a 8. napon ki kell
bocsátani.

o ha a teljesítés teljes egészében a tárgyévet érinti, az
évet ktivet en kiállított számlákat a f ktinyvben, így a
mérlegben is, vev k<jvetelésként kell szerepeltetni
fkrivetkez évben esedékes ktivetelés).
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2o2I. éves ellen rzési jelentés

trirtén szerepeltetésének alapvet kovetelménye a jogszerííségb l
ered. A szerz désen alapul ktiveteléseknél a jogszer séghez
szorosan hozzátartozik és elengedhetetlen k<ivetelmény, hogy a
partner cég, az ad s a kovetelést elismerje. A vev ket fizetésre
felsz lít egyenlegkoz| bizonylat a leltározás alapbizonylata is,
mely megkiildésér l gondoskodni kell.
A Pomázi MíÍvel dési Ház és Ktinyvtárnál (a továbbiakban:
Intézmény) 2020. évben a mérlegben ktivetelés nem szerepelt.
Az lntézmény a vev k tekintetében az EPER program által vezetett
analitikus nyilvántartással rendelkezik, mely adatait a mérleg
szerinti értékkel egyeztetni és a mérlegleltár mellé [fennáll
kovetelés hiányában is) csatolni kell.

A mérlegben a koveteléseket a bekeriilési értéken kell kimutatni,
csrikkentve az e|számolt értékvesztéssel, ntivelve az értékvesztés
visszaírt cisszegével'
A Pomázi Míível dési Ház és Ktinyvtár értékelési szabályzatta|
rendelkezi[ mely zoLa ianuár 01' napon lépett hatályba és a
kistisszegíí kiiveteléseket kivéve, rendelkezik a kiivetelések
értékelésér l.
Az Intézmény 2o2o. évben értékvesztést nem számolt el, mely
nem is volt indokolt.

A feladatellátás javítása érdekében aZ ellen rzés a kovetkez
javaslatokat teszi:

Intézkedési terv készítésre ktiteles iavaslatok:
1. A Pomázi Míível dési Ház és Konyvtár értékelési

szabá|yzanal rendelkezik, mely 2018 január 01. napon lépett
hatályba. A hatályba lépés ta eltelt id re és jogszabályi
ktirnyezetv á|tozásr a val tekintettel j avasolj uk a szabá|yzat

kovetelésekfehilvizs krilontis tekintettel a kisti
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2o2I. éves

A ktivetelés kezelés
alakulásának

vizsgálata, illetve a
kapcsol d

mérlegval diság
ellen rzése

Annak vizsgálata, hogy
a ktivetelés kezelése
miképpen alakult,

nyilvántartása
megfelel -e, illetve az
éves beszámol ban

értékelése megfelel -

e.

Teljesítmény
ellen rzés

Az ellen rzés során vizsgáltuk és értékeltri( hogy a ktivetelés
kezelése miképpen alakult, nyilvántartása megfelel -e, illetve az
éves beszámol ban értékelése megfelel -e.

Az e||en rzés a2020' évtpénzigyi dokumentumokra terjedt ki.

F bb megállapításaink a kiivetkez k:
A ktjvetelések kimutatásának, állományba vételének, mérlegben
ttirtén szerep eltetésének a|apvet kcivetelm ény e a jogszerííségb l
ered' A szerz désen alapul kciveteléseknél a jogszeríiséghez
szorosan hozzátartozik és elengedhetetlen k<ivetelmény, hogy a

értékelésének elveire.

Intézkedési terv készítésre nem kiiteles javaslatok:
I. Az Intézmény a vev k tekintetében az EPER program által

vezetett analitikus nyilvántartással rendelkezik, mely adatait
a mérleg szerinti értékkel egyeztetni és a mérlegleltár mellé
(fennáll ktivetelés hiányában is) csatolni kell.

2. Felhíquk a figyelmet arra, hogy
. az Áfa tv. 163. s (2) bekezdés c) pontja értelméb en az

olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyrijtás
esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzze|,
készpénz-helyettesít fizetési eszkozze|, vaw a
teljesítést ktjvet en térítik meg, és a számla áthárított
ad t tattalmaz, illetve áthárított ad t kellene
tartalmaznia, a számlát a teljesítést l számított B
napon beltil, vagyis legkés bb a B. napon ki kell
bocsátani'

. ha a teljesítés teljes egészében a tárgyévet érinti, az
évet ktivet en kiállított számlákat a f konyvben, így a
mérlegben is, vev kovetelésként kell szerepeltetni
[ktivetkez évben esedékes ktjvetelés).
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2o2I' éves ellen rzésr

partner céE, az ad s a kovetelést elismerje.
A vev ket fizetésre felsz lít egyenlegkriz| bizonylat a leltározás
alapbizonylata is, meIy megktildésér l gondoskodni kell.
Az <inkormányzat a vev k tekintetében az ASP program által
vezetett analitikus nyilvántartással rendelkezik (47 . mp, 9 0 6 2 mp)'

Az rjnkormányzat helyi ad bevételei az ASP Ad szakrendszerben
rtigzítésre kertiltek'
A ktizhatalmi bevételek és ktivetelések tekintetében Pomáz Város
Önkormányzata az ASP által vezetett analitikus nyilvántartással
[AsP ADÓ) rendelkezik.
Pomáz Város Önkormányzatáná| 2020. évben és a vizsgálat
id pontjáig 202L. évben ad k m djára behajthat kriztartozással
kapcsolatos behajtási cselekményt indítottak, melynek gyakorlatát
jelen ellen rzés során nem vizsgáltuk.

A mérlegben a k<iveteléseket a bekertilési értéken kell kÍmutatni,
csokkentve az e|számolt értékvesztéssel, ntivelve az értékvesztés
visszaírt risszegével.
Pomáz Város Önkormányzata értékelési szabáIyzattal
rendelkezi\ mely 2o2o. ianuár 01-én lépett hatályba és a
kistisszegíí ktivetelések kiiltin szabályozásának kivételével
rendelkezik a ktivetelések értékelésér l.

Az iinkormányzat 2o2o. évben a ktizhatalmi bevételeken tril a
vev k tekintetében nem számolt el értékvesztést.

A2020' december 31. napi ktjvetelések állománya tartalmaz 2020.
évi nyit adatokat is' |avasoljuk a már 2077-z0I9-ben fennáIl
ktivetelések feltilvizsgálatá! és amennyiben megállapítást nyer,
hogy esetleg téves konyvelésb l erednek (pl. számla téves, vagy
dupla rogzitése, ad kovetelések tobb bizonylaton szerepeltetése),
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2o2I. éves ellencjrzési jelentés

azokjavitását(1372 mp, 1-423 mp).

A ktiltségvetési évben esedékes és a ktiltségvetési évet kovet en
esedékes k<ivetelések mérleg szerinti értékét f ktinywel és leltárral
a|átámasztották. Az analitikus nyilvántartást a leltár mellé csatolni
kell.

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

Intézkedési terv készítésre ktiteles iavaslatok:
1. Az Önkormányzat 2ozo. évben a helyi ad kon t l

értékvesztést nem számolt el, mely gyakorlat felrilvizsgálatát
javasoljuk.

z. |avasoljuk az értékelési szabá|yzat feltilvizsgálatá! a
kistisszegíí ktivetelések értékelésének elveire val tekintettel.

3. A mérleg szerinti értéket az ASP-ADÓ, mint tételes analitikus
nyilvántartás adatai alátámasztjáh de a behajthatatlan
ktivetelések elszámolása nem t<irtént me& melyr l
gondoskodni kell.

Intézkedési terv készítésre nem ktiteles iavaslatok:
1. A Hivatal a vev k tekintetében az ASP program által vezetett

analitikus nyilvántartással rendelkezik, mely adatait a
mérleg szerinti értékkel egyeztetni és a mérlegleltár mellé
csatolni kell.

2. A ktiveteléseknél elengedhetetlen k<ivetelmény, hogy a vev
a ktivetelést elismerje. A vev ket fizetésre felsz lít
egyenlegk zl bizonylat a leltár alapbizonylata is, mely
megktildésér l gondoskodni kell.

3. |avasoljuk a már 20I7-20l9-ben fennáll ktivetelések
feliilvizsgálatát, és amennyiben meeállapítást nver, hosv
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2027. éves ellen rási jelentés

A kovetelés kezelés
alakulásának

vizsgálata, illetve a
kapcsol d

mérlegval diság
ellen rzése

Annak vizsgálata, hogy
a kovetelés kezelése
miképpen alakult,

nyilvántartása
megfelel -e, illetve az
éves beszámol ban

értékelése megfelel -

e.

Teljesítmény
ellen rzés

Az ellen rzés során vizsgáltuk és értékelttik, hogy a kovetelés
kezelése miképpen alakult, nyilvántartása megfelel -e, illetve az
éves beszámol ban értékelése megfelel -e.

Az ellen rzés a2020. évi pénzrigyi dokumentumokra terjedt ki.

F bb megállapításaink a ktivetkez k:
A ktivetelések kimutatásának állományba vételéneh mérlegben
ttirtén szerepeltetésének alapvet kovetelménye a jogszerííségb l
ered. A szerz désen alapul ktiveteléseknél a jogszeriíséghez
szorosan hozzátartozik és elengedhetetlen k<ivetelmény, hogy a
partner cég, az ad s a kovetelést elismerje.
A vev ket fizetésre felsz lít egyenlegkoz| bizonylat a leltározás
alapbizonylata is, mely megktildésér l gondoskodni kell. A Szociális
Szoleáltatási Kozpontnál ía továbbiakban: Intézménv) 2020. évben

esetleg téves krinyvelésb l erednek (pl. számla téves, vagy
dupla rogzítése, ad kovetelések tobb bizonylaton
szerepeltetéseJ, azok javítását (I37z mp, 1423 mp).

4. FelhÍvjuk a figyelmet arra, hogy
. azÁfa w. 163. s (2) bekezdés c) pontja értelmében az

olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyrijtás
esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzzel,
készpénz-helyettesít fizetési eszkozze|, vagy a
teljesítést ktivet en térítik meg, és a számla áthárított
ad t tartalmaz, illetve áthárított ad t kellene
tartalmaznia, a számlát a teljesítést l számított B
napon beltil, vagyis legkés bb a B. napon ki kell
bocsátani.

o ha a teljesítés teljes egészében a tárgyévet érinti, az
évet krivet en kiállított számlákat a f krinyvben, így a
mérlegben is, vev kovetelésként kell szerepeltetni
[krivetkez évben esedékes kovetelésJ.
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2o2L éves ellen rzési jelentés

a mérlegben szerepl ktivetelés fizetési határideje még nem járt|e,
így az egyenlegkrizl megkiildése nem volt indokolt.
Az Intézmény a vev k tekintetében az EPER program által vezetett
analitikus nyilvántartással ren delkezik.

A mérlegben a kciveteléseket a bekertilési értéken kell kimutatni,
cstjkkentve az e|számolt értékvesztéssel, ntivelve az értékvesztés
visszaírt osszegével.
A Szociális Szolgáltatási Ktizpont értékelési szabályzattal
rendelkezik, mely 2ota ianuár 01. napon lépett hatályba és a
kistisszeg ktiveteléseket kivéve, rendelkezik a ktivetelések
értékelésér l'
Az lntézmény 2o2o. évben értékvesztést nem számolt el, mely
nem is volt indokolt.
Ha az értékelés során megállapítiíst nyer, hogy az értékvesztés
elszámolása nem indokolt, a nemlegességet is írásba kell
foglalni az értékelési feladatellátás igazolása, a mérleg szerinti
érték alátámasztása érdekében.

A ktivetelések mérleg szerinti értékét f ktinywel és leltárral
a|átámasztották. Az analitikus nyilvántartást a leltár mellé csatolni
kell.

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

Intézkedési terv készítésre ktiteles iavaslatok:
1"' A Szociális Szolgáltatási Kozpont értékelési szabályzafta|

rendelkezik, mely 2018 január 0L. napon lépett hatályba. A
hatályba lépés ta eltelt id re és jogszabályi
ktirnyezetváltozásra val tekintettel javasoljuk a szabá|yzat
feltilvizs gálatát, ktilcin<is tekintettel a kis<i sszegíí ktjvetelé sek
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2o2Í' éves ellen rzési jelentés

értékelésének elveire.
2. Az Átrt. 38. s t1) bekezdése értelmében a bevételi

el irányzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási
e| irányzatok terhére kifizetést elrendelni - a Kormány
rendeletében meghatározott kivételekkel - utalványozás
alapján lehet, melyr l gondoskodni kell.

Intézkedési terv készítésre nem kiiteles iavaslatok:
1. Az |ntézmény a vev k tekintetében az EPER program által

vezetett analitikus nyilvántartással rendelkezih mely adatait
a mérleg szerinti értékkel egyeztetni és a mérlegleltár mellé
csatolni kell.

2. FelhÍvjuk a figyelmet arra, hogy
. azÁfa w. 163. s (2) bekezdés c) pontja értelmében az

olyan termékértékesítés, szolgáltatásny jtás
esetében, amelynek az ellenértékét nem készpénzze|,
készpénz-helyettesít fizetési eszkozze|, vagy a
teljesítést ktivet en térítik meg, és a számla áthárított
ad t tartalmaz, illetve áthárított ad t kellene
tartalmaznia, a számlát a teljesítést l számított B
napon beltil, vagyis legkés bb a 8. napon ki kell
bocsátani.

. ha a teljesítés teljes egészében a tárgyévet érinti, az
évet ktivet en kiállított számlákat a f konyvben, így a
mérlegben is, vev ktivetelésként kell szerepeltetni
[kcivetkez évben esedékes ktivetelésJ.
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