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ELLEN8RZÉSI JELENTÉS 

[ǉ/ǊǈǊǊ. sz. teljesítmény átfogó  ellenőrzés]  
 

Az ellenőrzést végző szerv/szervezeti egység   Károlyi Ernőné belső ellenőr belső 
ellenőri regisztrációs száma  ǍǉǉǊǈǋǊ  

   

Az ellenőrzendő szerv                  Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ P(spökladány, 
Szent István u. ǋǋ.sz.  

 

Az ellenőrzés tárgya   pénz(gyi, gazdasági, szakmai tevékenység ellenőrzése, 
értékelése, a működési rendszerben levő hibák, 
hibalehetőségek feltárása 

 

Az ellenőrzés célja   annak megállapítása, hogy   
✓ a feladatellátás és gazdálkodás szervezettsége és szabályozottsága megfelelő-e,  

✓ a bevételek körének és mértékének meghatározása, beszedése, nyilvántartása 
jogszerű-e és hozzájárul-e az eredményes gazdálkodáshoz,  

✓ az erőforrásokkal munkaerő, tárgyi-és pénzeszközökkel való gazdálkodás 
szabályszerű, hatékony és eredményes-e. Megfelelő-e az önkormányzati vagyonnal 
történő gazdálkodás gyakorlata,  

✓ a bizonylati elv, bizonylati fegyelem, gazdálkodási jogkörök érvényes(lése 
biztosított-e,  

✓ a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok, 
✓ a korábbi ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolása megtörtént-e, beleértve 

az Idősek Bentlakásos Otthonánál végzett ǊǈǊǉ. évi utóellenőrzés megállapításait is 

 

Az ellenőrzés típusa    teljesítmény-ellenőrzés   
 

Ellenőrzendő időszak    ǊǈǊǉ. év  
 

Az ellenőrzés módszerei   dokumentumok, nyilvántartások, szabályzatok vizsgálata 
tételes, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzés ,   

Az ellenőrzés tervezett időtartama   ǊǈǊǊ. február ǉǏ-étől ǎǈ nap    
 

A jelentés-tervezet elkészítésének határideje   ǊǈǊǊ. április ǉǏ.  

A jelentés véglegesítésének tervezett határideje   ǊǈǊǊ. április ǊǍ. 

Időigény   60 nap 

A vizsgálatot végzi    Károlyi Ernőné  

Megbízólevelének száma   I.1/63-1/2022.  

 

A pénz(gyi-, gazdasági, szakmai tevékenység ellenőrzése tárgykörében   
1. A feladatellátás és gazdálkodás szervezettségének és szabályozottságának minősítése 
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ǉ.ǉ.Az intézmény feladatellátásának elemzése a mutatószámok t(krében 

ǉ.Ǌ.A működéssel kapcsolatos szabályzatok, utasítások   
 

Ǌ. A bevételek körének és mértékének meghatározása, beszedése, nyilvántartása jogszerű-e, és 
hozzájárul-e az eredményes gazdálkodáshoz 

Ǌ.ǉ.A bevételi előirányzatok tervezésének vizsgálata jogcímenként a jogszabályi előírásoknak 
való megfelelőség vonatkozásában 

Ǌ.Ǌ.A bevételek megállapítása, teljesítésének elemzése és a bevételi jogcímekhez tartozó 
dokumentumok fel(lvizsgálata szerződések, megállapodások, nyilvántartások, számlák, stb.  a 
jogszerűség és az eredményes gazdálkodáshoz való hozzájárulás szempontjából 

 

Ǌ.ǋ.A hátralékok, túlfizetések alakulásának, nyilvántartásának, továbbá a hátralékok 
beszedésének érdekében tett intézkedések ellenőrzése tartozások behajtásának 
eredményessége, hatékonysága, jogszerűsége, kintlévőség kezelés  

 

ǋ. Az erőforrásokkal munkaerő, tárgyi és pénzeszközök  való gazdálkodás szabályszerű, hatékony 
és eredményes-e. Megfelelő-e az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás gyakorlata 

ǋ.ǉ.A kiadási előirányzatok tervezésének, módosításának, felhasználásának vizsgálata a 
jogszabályi előírásoknak és a fenntartó által kiadott irányelveknek való megfelelőség 
vonatkozásában 

 

ǋ.Ǌ.A foglalkoztatottak száma, összetétele 

ǋ.ǋ.A személyi juttatás rendszeres, nem rendszeres, k(lső  kiadási előirányzat felhasználásának 
vizsgálata, a kifizetések indokoltságának ellenőrzése.  

ǋ.ǌ.A befektetett eszközök és készletek állományának, összetételének és nyilvántartásának, ezek 
változásának és a vonatkozó szabályzatokkal való összhangjának vizsgálata, 
gyógyszernyilvántartás rendje 

ǋ.Ǎ. A selejtezési tevékenység ellenőrzése szabályzat és gyakorlat közötti összhang,  
indokoltság, dokumentálás stb.) 

ǋ.ǎ.Leltározási tevékenység vizsgálata szabályszerűség, dokumentáció  

ǋ.Ǐ.A házipénztár kialakításának, biztonságának ellenőrzése személyi, tárgyi feltételek . A 

pénz- és értékkezelés gyakorlatának ellenőrzése rovancs   

 

ǋ.ǐ.Gépjárművek (zemeltetése, (zemanyag elszámolása, munkába járás és belföldi 
kik(ldetés szabályszerűségének vizsgálata 

 

ǌ.A bizonylati elv, bizonylati fegyelem, gazdálkodási jogkörök érvényes(lése biztosított-e 

ǌ.ǉ.A bizonylati elv érvényes(lésének ellenőrzése alaki, tartalmi megfelelés, szabályszerűség  

ǌ.Ǌ.A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága, gyakorlásának ellenőrzése kötelezettség-

vállalás, ellenjegyzése, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás  

 



3 

 

Ǎ.A számviteli rend betartásának ellenőrzése 

Ǎ.ǉ.A mérleg és a főkönyv-analitika-leltár egyezőségének ellenőrzése 

6.A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonyan segítették-e a végrehajtást  
6.1.A belső kontroll-rendszer megszervezése és hatékony működése a költségvetési gazdálkodás 
folyamataiban  

 

7.Utóellenőrzés  
A korábbi ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolására intézkedési terv 
kész(lt-e, az intézkedési tervben foglaltak megvalósítására történtek-e intézkedések.  
 

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és  
Központ Intézményvezetője      Tornyi Anita Anna  

 

MEGÁLLAPÍTÁSOK  

1. A feladatellátás és gazdálkodás szervezettségének és szabályozottságának minősítése 

 

1.1. Az intézmény feladatellátásának elemzése a mutatószámok t(krében 

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményfenntartó társulásban önálló szakmai 
egységként működik, de integráltan a többi szakfeladattal egy(tt. 
P(spökladány járásszékhelyhez tartozó telep(lések  P(spökladány, Báránd, 
Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes,  Kaba, Nagyrábé,  Sáp, Sárrétudvari, 
Szerep és Tetétlen.  
 

 

A Család-és Gyermekjóléti Központ általános feladata   
A gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a sz(lői kötelezettségek 
teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megsz(ntetéséhez 
nyújtott széleskörű, sz(kség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó tevékenység. 
Támogatást nyújt a gyermekek ellátására, gondozására, testi és szellemi fejlődésére, 
szocializációjára vonatkozó sz(lői, gondozói, támogatói tevékenység ellátásához. A szociális 
és gyermekvédelmi feladatainak végzése során tiszteletben tartja a családok életmódját, 
életstratégiáját, szokásrendszerét és tradícióit. Feladatának ellátása során szervezi és 
összehangolja az intézményi ellátásban részes(lők szociális biztonságának megőrzése 
érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújt és megismerteti e tevékenységek és 
egyéb szociális szolgáltatások tartalmát, és eljárási rendjét, támogatja az azokhoz való 
hozzáférést. Tevékenysége során, feladata teljesítése érdekében, egy(ttműködik a szociális és 
gyermekjóléti ellátó tevékenységekhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel. 
Tevékenységének eredményessége érdekében figyelemmel kíséri a szociális és gyermekjóléti 
ellátások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók eredményeit. Szakter(letét 
érintően, részt vesz pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában.  
 

A Család- és Gyermekjóléti Központ célja 

A gyermekek érdekeit védő speciális, személyes, szociális szolgáltatás, a szociális munka 
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, 
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családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, megsz(ntetését, illetve a családjából kiker(lt gyermek visszahelyezését. 
 

A Család- és Gyermekjóléti Központ célcsoportja 

A p(spökladányi járás telep(léseinek teljes lakossága, állandó/ideiglenes lakhellyel 
tartózkodási hellyel  rendelkező, illetve az itt életvitelszerűen tartózkodó egyének, 

gyermekek és családtagjaik. 
 

Magyarország kormánya ǊǈǊǈ. március ǉǉ-én az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása, a magyar 
állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a ǌǈ/ǊǈǊǈ. III. ǉǉ.  Kormány 
rendeletével Magyarország egész ter(letére veszélyhelyzetet hirdetett ki.  
 

A járvány(gyi intézkedések kiterjedtek az intézmény által nyújtott minden szolgáltatásra. A 
folyamatosan változó eljárásrendek, szakmai protokollok alapján a szakmai munka és az 
(gyfelekkel való kapcsolattartás módja is megváltozott. Az oktatási, nevelési intézmények 
bezárása miatt az óvodai- és iskolai szociális segítők csak elektronikus formában tudták a 
kapcsolatot tartani az iskolákkal, óvodákkal, gyermekekkel, sz(lőkkel. Az esetmenedzserek 
csak krízis vagy azonnali hatósági intézkedés esetén ker(ltek fizikai kontaktusba a 
kliensekkel. Az adminisztrációs tevékenységen kív(l a munkáltató döntésére a központban 
lévő szakemberek átmeneti átcsoportosítására is sor ker(lt. A nappali ellátásoknál volt 
sz(kség bizonyos feladatok ellátására. Segítséget nyújtottak a veszélyeztetett korosztály, az 
idősek alapvető sz(kségleteik kielégítésében ebéd kiszállítás, gyógyszerek és élelmiszer 
beszerzése  – többek között -  P(spökladányban. Segítséget nyújtottak a telep(léseken élő Ǐǈ 
éven fel(li korosztály felkeresésében, sz(kségletek felmérésében, valamint az online oktatásba 
bekapcsolódni nem tudó gyermekek részére a tananyag papír alapon történő eljuttatásában és 
a gyermekétkeztetés lebonyolításában. 
 

A veszélyhelyzet az év folyamán folyamatosan jelen volt, ez idő alatt a feladatellátás minden 
esetben biztosítva volt. 
 

A Központ hatósági előkészítő munkát végez, koordinálja a gondozás folyamatát, a járás 
ter(letén működő jelzőrendszer munkáját. Az esetmenedzserek a járásban működő család- és 
gyermekjóléti szolgálatoknál sz(kség szerint, szorosan egy(ttműködve – hetente 1 

alkalommal – (gyfélfogadás keretein bel(l és családlátogatások formájában, az adott 
telep(lésen töltöttek/töltenek. A Központ munkatársai esetmegbeszélésen, esetkonferencián 
vesznek részt, szakmai támogatást nyújtanak az esetek vitelében, a kötelező dokumentáció 
vezetésében. A vírushelyzetre való tekintettel a családok (gyében a konzultációk írásban vagy 
az online formában történtek.  

 

Család-és Gyermekjóléti Központ hatósági intézkedései  

 

A táblázat szemlélteti ǊǈǊǉ. évet érintően a Család- és Gyermekjóléti Központ hatósági 
intézkedéssel érintett családok / gyermekek számát   
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2021. év 

  Védelembe vett Nevelésbe vett Családba fogadott Összesen 

Püspökladány 17 család/45 gyerek 16család/25 gyerek 
18 család/21 

gyerek 
51 család/ 91 gyerek 

 

Hatósági intézkedésre akkor ker(l sor, ha a családsegítő szolgálat munkája nem hoz kellő 
eredményt, illetve a sz(lők nem működnek egy(tt a szakemberekkel, vagy a felmer(lő 
probléma a gyermeket súlyosan veszélyezteti. A család működésében megjelenő zavarok 
számos k(lső és belső tényezőkre vezethetők vissza, amely kedvezőtlen(l hat a gyermek 
egészséges neveltetésére, személyiségére, és környezetére. A gyermek értelmi, érzelmi, 
erkölcsi fejlődése negatív irányba történő változása legtöbbször a család diszfunkcionális 
zavarára vezethető vissza. A családok nem megfelelő működését számos k(lső és belső 
tényező is befolyásolja. A család társadalmi helyzete, anyagi kör(lményei, a sz(lők iskolai 
végzettsége, a sz(lők munkaerő-piaci lehetősége, a család szociokulturális környezete, a 
telep(lés adottságai. 

Gyermekjóléti szolgáltatás  

Hazánkban a gyermekek helyzetét nem csak nemzetközi szerződések szabályozzák – hiszen 

ezek csak a minimális követelményeket fogalmazzák meg – hanem az Alaptörvény, a fent 
említett a gyermekek védelméről és a gyám(gyi igazgatásról szóló ǉǑǑǏ. évi XXXI. törvény, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló Ǌǈǉǋ. évi V. törvény is biztosít k(lön jogokat a 
kiskorúak számára. A gyermekek védelme tehát Alaptörvényben biztosított jog. Minden 
gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez sz(kséges 
védelemhez és gondoskodáshoz.  

A gyermekek sorsának alakításában résztvevőkre nagy felelősség hárul abban, hogy a 

gyermekek segítséget kapjanak a fejlődés(ket veszélyeztető helyzet elhárításához, a 
társadalomba való beilleszkedéshez, az önálló életvitel megteremtéséhez.  

A társadalom egésze számára is kiemelt fontosságú, hogy kialakuljon és működjön egy 
hosszú távon fenntartható, családi típusú nevelésre orientált, minden rászoruló gyermek 
esélyegyenlőségét növelő rendszer, amely épít a veszélyeztetettséggel kapcsolatos 
prevenciókra, támogatja a családba való visszahelyezést.  

A COVID-ǉǑ világjárvány miatt rendhagyó módon alakult az év. A családban begyűrűző 
negatív társadalmi változások, folyamatok is megoldásra váró problémaként jelentkeztek.  
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a gyermekjóléti alapellátást és a családsegítést is ellátja. 
 

A biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások  

A Szociális igazgatásról és szociális szolgáltatásokról szóló ǉǑǑǋ. évi III. törvény 
továbbiakban  Szoc.tv.  ǎǌ. §-ban, valamint a Gyvt. ǋǑ. § Ǌ - ǌ  bekezdésében és ǌǈ. §-ban 

foglaltak alapján a szolgálat feladata személyes gondoskodás, vagyis az alapszolgáltatások 
keretén bel(l családsegítés és a gyermekjóléti alapszolgáltatás nyújtása. 

A Gyvt. ǋǑ. § ǉ  bekezdése szerint „A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit 
védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő 
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nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult 
veszélyeztetettség megsz(ntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.” 

Mindkét ellátási forma központ, szolgálat  gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó 
kötelező feladata az észlelő és jelzőrendszer működtetése az adott telep(lésen szervezés, 
koordinálás, egy(ttműködés .  

A család és gyermekjóléti szolgálat hatékony működéséhez – krízishelyzet és 
veszélyeztetettség elhárítása – elengedhetetlen a jelzőrendszer kiépítése, működtetése. A 
Szolgálat a jól működő jelzőrendszer kiépítésére folyamatosan törekszik, célja a 
veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése következtében az, hogy a Család-
és Gyermekjóléti Szolgálat látóterébe ker(ljön a városban élő minden veszélyeztetett gyermek, 
a krízishelyzetbe ker(lt családok, egyének. A szolgáltatás közvetítésével, a szociális munka 
módszereinek alkalmazásával, a családgondozással a veszélyeztetettség minimálisra 
csökkenjen, ezáltal a szakosított ellátási formák és a gyermekvédelmi szakellátás 
igénybevételének esélye is csökkenjen. 

ǊǈǊǉ. január ǉ-jén ǉǌ Ǌǐǎ fő volt a telep(lés lakosságának a száma, melyből Ǌ Ǐǌǌ fő volt a ǈ-ǉǐ 
éves korú, a lakosság ǉǑ,Ǌ %-a. 

ǊǈǊǉ. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az alábbi táblázat 
szemlélteti   

szolgáltatásban részes(lők száma  fő 

nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma  ǉǈǎ 

családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek  ǎǌ 

szolgáltatást igénybevevők egy(ttműködési megállapodás alapján  ǉǉǊ 

szolgáltatást igénybevevők nem egy(ttműködési megállapodás alapján  ǌǋǏ 

nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak köz(l a központ felé továbbított 
esetek száma 

Ǎ 

 

A gondozási típusokat, a hatósági (gyekben érintetteket a telep(lés vonatkozásában az 
alábbi táblázat mutatja   

gondozási forma 2021. december 31-én 
gondozás/fő  

2021. december 31-én 
háztartás 

családba fogadott  3 3 

ideiglenesen elhelyezett 0 0 

nevelésbe vett  6 3 

védelembe vett 26 19 

 

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és 
Központ alapszolgáltatásai –  a gyermekjóléti szolgáltatáson túl – az alábbiak   

− Házi segítségnyújtás a személyi gondozás és szociális segítés keretében 
P(spökladány, Sárrétudvari Szerep, Földes, Nagyrábé telep(léseken gondoskodik 
azokról az idős korú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját 
erőből nem, vagy csak részben képesek. 

− Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás P(spökladány, Bihartorda, Nádudvar, 
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Sárrétudvari és Szerep telep(lések vonatkozásában, a szolgáltatást igénybe vevőt 
érintő krízishelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult krízishelyzet 
elhárításában nyújt segítséget.  

− Étkeztetés P(spökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé telep(lések 
vonatkozásában a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 
étkeztetéséről történik gondoskodás azok számára, akik önmaguknak, 
eltartottjainak tartósan, vagy átmenetileg nem képesek a biztosítására.  

− Nappali ellátás P(spökladány, Sárrétudvari, Szerep, Földes, Nagyrábé 
telep(léseken működik. Saját otthonukban  élő, szociális és mentális támogatásra 
szoruló személyek napközbeni gondozására szolgál. 

− Demens  személyek nappali ellátása P(spökladány, Földes Szerep, Nagyrábé és 
Sárrétudvari telep(léseken működik. Az alapszolgáltatás célja, hogy a demencia 
kórkép súlyosbodásának lassítása, szintentartása, a meglevő képességek megőrzése, 
fejlesztése, önellátásra való képesség fenntartása.  

− Pszichiátriai betegek nappali ellátása P(spökladányra terjed ki, elsősorban a saját 
otthonukban élő, ǉǐ. életév(ket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt 
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes 
személyek, fekvőbeteg gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai illetve 
szenvedélybetegek vonatkozásában. 

− Fogyatékkal élők nappali ellátása P(spökladány, Báránd, Bihardancsháza, 
Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, Nádudvar, Sáp, Sárrétudvari, 
Szerep, Tetétlen telep(lésekre kiterjedően. Az alapszolgáltatás célja, hogy a ǉǐ. 
életév(ket betöltött fogyatékos személyek számára a k(lönböző 
képességter(leteken szerzett ismeretek megtartás, gyakorlása biztosított legyen.  

− Időskorúak tartós bentlakásos ellátása szakosított intézményi ellátás, mely 
szolgáltatás P(spökladány város közigazgatási ter(letére terjed ki. Általános 
ápolást, gondozást nyújtó, tartós bentlakást biztosító intézmény. Cél, hogy az 
önmaguk ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi 
ötszöri étkezéséről, sz(kség szerint ruházattal illetve textiliával való ellátásáról 
valamint lakhatásáról teljes körű ellátás  az Intézmény ápolást, gondozást nyújtó 
telephelye gondoskodik. 

Részletesen a működési engedélyben szereplő férőhelyszám az alapellátáshoz 
kapcsolódóan az alábbi   

szolgáltatások  férőhelyszám/ellátotti 
létszám  

ellátási ter(let  

szociális étkeztetés szociális 
konyha   

- P(spökladány város közigazgatási 
ter(lete  

házi segítségnyújtás  ǐǉ fő  P(spökladány város közigazgatási 
ter(lete  

jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás  

ǉǊǈ db kész(lék  P(spökladány, Bihartorda, Nádudvar, 
Sárrétudvari, Szerep, Tetétlen 
telep(lések közigazgatási ter(lete  

időskorúak nappali ellátása 
demenseket is ellát  

ǋǈ férőhely  P(spökladány város közigazgatási 
ter(lete  

pszichiátriai betegek nappali 
ellátása  

ǌǈ férőhely  P(spökladány város közigazgatási 
ter(lete  
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A működési engedélyben szereplő szakellátás   

szolgáltatás  férőhelyszám  ellátási ter(let  
idősek otthona  ǋǈ férőhely  P(spökladány város közigazgatási 

ter(lete  
 

A bentlakásos intézményben az ellátottak főbb adatait az alábbi táblázat szemlélteti ǊǈǊǉ. 
évre vonatkozóan   

Egészségi állapot szerinti 
megoszlás fő  

önellátó képesség szerinti 
megoszlás fő  

átlag életkor szerinti 
megoszlás  

-fennjáró ǉǌ fő  
-fekvő, de ki(ltethető Ǎ fő  
-Ǌǌ órás fekvő ǐ fő  

-önellátó ǉǌ fő 

-részlegesen önellátó ǎ fő  
-teljes kiszolgálást igényel Ǐ fő  

-férfi Ǐǌ év 

-nő ǐǍ év  

 

1.2. A működéssel kapcsolatos szabályzatok, utasítások 

a. Alapító okirata, szabályzatai  

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ alapító   
okirata ǊǈǉǑ. május ǉǍ-étől hatályos. (SKPK/2/2019.) 

A költségvetési szerv székhelye  P(spökladány, Szent I. u. ǋǋ. sz alatt található, és ǉǈ telephellyel 

rendelkezik.  

A költségvetési szerv irányító szerve  Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa. 
Az Intézmény közfeladata  szociális alapszolgáltatás nyújtása  étkeztetés, házi segítségnyújtás, 
családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás időskorúak, demens 
személyek, pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek részére  a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásról szóló ǉǑǑǋ. évi III. törvény ǎǊ – ǎǍ. §-ai, a ǎǍ/F. §-ban meghatározottak 
alapján. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, ápolást, gondozást 
nyújtó idősek otthonának működtetése a szociális törvény ǎǐ. §-ában meghatározottak 
alapján. Gyermekjóléti alapellátás biztosítása  gyermekjóléti szolgáltatás, család-és 
gyermekjóléti szolgálat, család-és gyermekjóléti központ a gyermekek védelméről  és a 
gyám(gyi igazgatásról szóló ǉǑǑǏ. évi XXXI. törvény ǋǑ. – ǌǈ. § és a ǌǈ/A. §-okban 

meghatározottak alapján.  

A költségvetési szerv fő tevékenységének államháztartási szakágazati besorolása   

 881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélk(l 

A költségvetési szerv illetékessége, működési ter(lete   

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, idős korúak nappali  ellátása  P(spökladány, Földes, 
Nagyrábé, Sárrétudvari, Szerep telep(lések közigazgatási ter(lete,  

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  P(spökladány, Bihartorda, Nádudvar, Sárrétudvari, 
Szerep telep(lések közigazgatási ter(lete,  

Demens személyek nappali ellátása  P(spökladány, Földes, Szerep, Nagyrábé, Sárrétudvari 
telep(lések közigazgatási ter(lete 
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Fogyatékos személyek nappali ellátása  P(spökladány, Báránd, Bihardancsháza, 
Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, Nádudvar, Sáp, Sárrétudvari, Szerep, 
Tetétlen telep(lések közigazgatási ter(lete 

Pszichiátriai  betegek nappali ellátása  P(spökladány telep(lés közigazgatási ter(lete 

Család-és gyermekjóléti szolgálat  P(spökladány, Földes, Sárrétudvari, Szerep telep(lések 
közigazgatási ter(lete  

Család-és gyermekjóléti  központ  P(spökladányi járás telep(léseinek közigazgatási ter(lete 

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása  P(spökladány telep(lés közigazgatási ter(lete  

Működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok  

  
Az Intézményvezető által ǊǈǊǉ. évre elkészített ellenőrzési nyomvonal formátuma 
táblázatos formában kész(lt, mely megfelelően szolgálja az átláthatóságot, a szakmai 
és gazdasági feladatok ellátásának jobbítását, a kockázati tényezők minimalizálását. 
Tartalmazza a jogszabályokra, a belső szabályzatokra, az adatbázisra való hivatkozást, 
vagyis egységes zárt rendszert alkot. 

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő 
események kezelésének eljárásrendjét. Szervezeti integritást sértő esemény minden 
olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi 
keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott 
szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. 

Az Intézmény vezetője ǊǈǊǈ. évre vonatkozóan nem készített a szervezeti integritást 
sértő események kezelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályzatot, de elkészítette 
ǊǈǊǉ. évre vonatkozóan.  

A szabályzat Ǌ021. augusztus 18-ától hatályos,  tartalmazza   

✓ a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,  
✓ a bejelentés kivizsgálásához sz(kséges információk összegyűjtésének módját,  
✓ az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,  
✓ a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,  
✓ a szervezeti integritást sértő események elhárításához sz(kséges 

intézkedéseket,  
✓ az alkalmazható jogkövetkezményeket,  
✓ a bejelentő intézményen bel(li védelmére, illetve elismerésére, valamint a 

vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat,  
✓ a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére 

kialakított eljárási szabályokat.  
 

A költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni, 
melynek keretében fel kell mérni és meg kell állapítani  
- a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összef(ggő 
kockázatokat, valamint  
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- meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban sz(kséges intézkedéseket, 
valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.  

Az Intézmény vezetője az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására 
szervezeti felelőst nem jelölt ki. 

A belső szabályzatban a felelősségi körök meghatározásával szabályozásra ker(ltek  

✓ az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások,  
✓ a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,  
✓ a beszámolási eljárások. 

A hozzáférési-, döntési- és jogosultságok esetén, illetve a kiadmányozási, helyettesítési 
jogkörök gyakorlásához kapcsolódóan kijelölésre ker(ltek a feladatok végrehajtását 
végző személyek. 

Az intézmény vezetője által ǊǈǊǉ. évre elkészített integrált kockázatkezelési 
szabályzata ǊǈǊǉ. augusztus ǉǐ-ától hatályos.  

Az Intézmény vezetője – a Bkr. ǉ.sz. mellékletében foglalt – nyilatkozatban értékelte a 
költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Nyilatkozatát az éves 
költségvetési beszámolóval egy(tt megk(ldte a fenntartó részére.  

 

Az Intézmény vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörében 
továbbképzésen részt venni. Az Intézmény vezetője első alkalommal ǊǈǊǉ. évben tett 
eleget továbbképzési kötelezettségének.  

 

A Számviteli Politika célja, hogy a költségvetési szervnél olyan számviteli rendszer 
könyvvezetési és az azt alátámasztó bizonylati rendszer  ker(ljön kialakításra, amely 

alapján összeállított éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt a 
gazdálkodásról, illetve a vagyoni, pénz(gyi, jövedelmi helyzetről, és ez feleljen meg mind 
az Szt., mind az Áhsz., illetve egyéb jogszabályi előírásoknak. Számviteli törvény ǉǌ. § ǋ  
bek., Áhsz. Ǎǈ. § ǉ  bek.  

Az Intézmény Számviteli politikáját ǊǈǊǉ. évre vonatkozóan az eszközök és források 
értékelési szabályzatával egy(tt készítette el ǊǈǊǉ. október ǋǉ-én, november ǉ-jei 
hatállyal. Az alábbiakat észrevételezte a belső ellenőrzés, hogy   

✓ a költségvetési szerv fő tevékenységének besorolása, valamint a kormányzati 
funkciók a szabályozásban nem szerepelnek,  

✓ s számviteli politika arra nem tér ki, hogy az Intézmény folytathat-e 
vállalkozási tevékenységet, 

✓ s szabályzat ǉǑ. oldalán említi a Maradványértéket, mely minden eszköz 
esetében nulla. 

 

Felhívta a belső ellenőrzés a figyelmet arra, hogy a költségvetési szervnek a Ǌǈǉǌ. évtől 
bevezetett új számviteli szabályok alapján egyes eszközök esetében, Ǌǈǉǌ. január ǉ-jétől 
kezdődően maradványértéket is meg kell állapítani. Ez alól kivételt képeznek a ǊǍ millió 
forint egyedi beker(lési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek. A 
maradványérték-megállapítási kötelezettség tehát kiterjed  

✓ immateriális javakra, 
✓ ingatlanokra, 
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✓ ǊǍ millió forint egyedi beker(lési érték feletti gépek, berendezések felszerelése járművekre, 
✓ tenyészállatokra. 

 

Az Szt. ǍǊ. § ǉ  bekezdésében foglaltak szerint az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a 
hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett beker(lési értékét azokra az 
évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. Ebből a 
szabályból az is levezethető, hogy ha a költségvetési szerv egy adott eszköz esetében hasznos 
időtartamnak tekinti azt az időszakot, amíg az eszköz nem íródik nullára.  
Az Szt.-nek ezt a szabályát a leírási kulcsok megállapítására azonban nem lehet alkalmazni, mivel 
az Áhsz. konkrétan meghatározza a költségvetési szerv által alkalmazható terv szerinti 
értékcsökkenési leírási kulcsokat.  
 

A számviteli politika kiegészítése, pontosítása megtörtént.  
 

− A számviteli politika nem tér ki a költségvetési szervnél az értékvesztésre. Áhsz. 
ǉǐ. § és ǉǑ. §-aiban és az Szt. Ǎǌ–Ǎǎ. §-aiban foglaltak) 

Értékvesztést kell elszámolni 
− részesedésekre, 
− készletekre, 
− követelésekre, 
− nem a Kincstár által vezetett fizetési számlákra, 
− jogszabály alapján engedélyezett forgatási célú értékpapírokra. 
 

A költségvetési szervnek ezeknél az eszközcsoportoknál ahhoz, hogy az értékvesztés-megállapítási 
kötelezettség(knek eleget tegyenek, a Számviteli Politikában rögzíteni(k kell, hogy az egyes 
eszközcsoportoknál milyen módszerrel és kinek lesz a feladata a piaci, forgalmi érték vagy az 
utánpótlási érték meghatározása. A követelések esetén nem értelmezhető a piaci, forgalmi érték 
kategória, itt a várható megtér(lési összeg megállapítási módját kell szabályozni. Ezeket a 
megállapításokat minden esetben indoklással egy(tt dokumentumok alapján kell meghozni. 
Ott, ahol kötelező az egyszerűsített értékelés, ott ennek konkrét körét, felelőseit, a korábbi 
tapasztalati adatokat, az egyes követeléscsoportokra vonatkozó aktualizálási feladatokat, 
hatásköröket szintén k(lön kell szabályozni. 
 

Az egyes eszközcsoportok konkrét értékelési módszereit, feladatait az Eszközök és források értékelési 
szabályzatának kell tartalmaznia. 
Az értékelés során az Áhsz. meghatározza az értékvesztés elszámolásánál a jelentős összeg mértékét 
is. Ettől a költségvetési szervnek nem lehet eltérni. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 
és forgóeszközök között kimutatott részesedések, értékpapírok, a készletek és a követelések 

értékvesztésének elszámolása során akkor kell a k(lönbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az 
értékvesztés összege meghaladja a beker(lési érték ǉǈ%-át, de legalább a ǉǈǈ ezer, a tulajdonosi 
joggyakorló szervezeteknél a részesedések, értékpapírok esetén a ǉǈ millió forintot. 
 

A szabályzat ǊǊ. oldalán továbbra is a P(spökladányi Tájékoztató és Közművelődési 
Központ, Könyvtár, Múzeum szerepel, javítása sz(kséges. 
 

A költségvetési szerv, ha az eszközeik esetében a piaci értékelés szabályait választja, 
akkor alkalmazni kell az értékhelyesbítésre vonatkozó szabályokat. 
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A költségvetési szervnek az értékvesztés elszámolására az Szt. ǍǏ. § ǋ  és az Ǎǐ. § ǉ , Ǎ –(9) 

bekezdéseiben foglaltakat kell figyelembe venni. 
 

Azokban az esetekben, ha az értékvesztés és a terven fel(li értékcsökkenés elszámolásának 
feltételei már nem állnak fenn, akkor az értékvesztést és a terven fel(li értékcsökkenést csökkenteni 
kell, azaz vissza kell írni. Ez a visszaírás az adott eszköz beker(lési értékét nem haladhatja meg. Az 
Áhsz. szerint az eszközök terven fel(li értékcsökkenésének és értékvesztésének visszaírására az Szt. 
ǍǏ. § Ǌ  bekezdését és Ǎǐ. § Ǌ  és ǋ  bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy egyéb bevételek alatt 
az egyéb eredményszemléletű bevételeket kell érteni, és jelentősnek akkor kell tekinteni az eltérést, 
ha a piaci érték ǉǈ%-kal, de legalább ǉǈǈ ezer forinttal meghaladja a könyv szerinti értéket. 
 

E tárgykörben intézkedés nem történt, értékvesztés visszaírásáról nem rendelkeztek.  
 

Az éves költségvetési beszámoló részeire az elkészített számviteli politika nem tér ki. 
– a költségvetési számvitelre  költségvetési jelentés, maradványkimutatás, 
adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,   

➢ Pénz(gyi számvitelre mérleg, eredménykimutatás,  
➢ kiegészítő mellékletre,  
➢ immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 

eszközök állományának alakulására, 
➢ eszközök értékvesztésére, 
➢ a mérlegkészítés időpontjára önkormányzati költségvetési szervnél a 

költségvetési évet követő év február ǊǍ-e) 

Az éves költségvetési beszámolót az irányító szerv részére a költségvetési évet követő év február Ǌǐ-

ig kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatfeldolgozó rendszerbe feltölteni, a teljes 
főkönyvi kivonattal egy(tt. A beszámoló és a főkönyvi kivonat egyezőségét biztosítani kell, mivel 
ha ez nem áll fenn, az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatokat nem támaszthatja alá a 
főkönyvi könyvelés és az arról készített kivonat. A főkönyvi kivonat és az adatszolgáltatások 
forintos egyezőségének követelménye miatt a kerekítés számviteli kezelését a költségvetési szerv 
Számviteli Politikájában sz(kséges szabályozni. Itt kell kimondani, hogy a költségvetési és 
pénz(gyi könyvvezetésben számvitelben  a gazdasági események rögzítése forintban történik, csak 
az analitikában részletező nyilvántartások  lehet fillérben rögzíteni a tételeket. A költségvetési és 
pénz(gyi számvitelben történő könyvelés során a fillérben megjelelő adatokat az általános 
szabályok szerint kell kerekíteni, így ezekben a lekönyvelt, összevont adatokban már fillér nem 
jelenhet meg. Azokban az esetekben, ahol mégis fillérekben jelenik meg a záróegyenleg – például a 
bankkivonatokban –, ott az államháztartásban felmer(lő egyes gyakoribb gazdasági események 
kötelező elszámolási módjáról szóló ǋǐ/Ǌǈǉǋ. IX. ǉǑ.  NGM rendeletben szabályozott kerekítési 
elszámolások szerint kell eljárni. 
A mérlegkészítés időpontját a költségvetési szerv nem változtathatja meg, ez az az időpont, amíg a 
költségvetési évre vonatkozóan a következő évben még könyvelni lehet, és az eddig az időpontig 
beérkező bizonylatokat, melyek a beszámolási évre vonatkoznak, az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésénél figyelembe kell venni. 
A beszámolási kötelezettség teljesítéséért felelős  a költségvetési szerv vezetője, a főkönyvi kivonat 
készítéséért a főkönyvi könyvelő tartozik felelősséggel.   
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A költségvetési beszámoló elkészítésénél az egyes űrlapok összeállításánál és a határidők 
meghatározásánál a költségvetési szervnek szintén nincs döntési lehetősége. 
 

Felhívja a belső ellenőrzés a figyelmet arra, hogy a Számviteli Politikában a 
költségvetési szervnek meg kell határoznia az alkalmazott számviteli rendszer 
szabályait, működtetésének rendjét, amely alapján a költségvetési szerv össze tudja 

állítani vagyoni, pénz(gyi, jövedelmi helyzetéről a megbízható és valós képet bemutató 
éves költségvetési beszámolót. A Számviteli Politikának hozzá kell járulnia és 
megalapoznia a költségvetési szerv vezetéséhez a megfelelő információk előállításához 
sz(kséges belső szabályozási rendet, megfogalmazni azokat az elvárásokat, 
módszereket, megoldásokat, amelyekre a költségvetési szervnek az adott jogszabályi 
keretek között lehetősége van. 
 

Fentiek okán javasolta a belső ellenőrzés az intézmény számviteli politikájának 
átdolgozását, intézkedés azonban nem történt. A Számviteli Politikában kell rögzíteni 
azokat az adott költségvetési szervre jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, 
amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés 
szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, 
kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak. 
A Számviteli Politikában kell meghatározni, hogy a Számv.tv-ben biztosított 
választási, minősítési lehetőségek köz(l melyeket, milyen feltételek fennállása esetén 
alkalmazza, és ezt a gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatnia. 
 

Az Intézmény vezetője elkészítette az eszközök és források leltárkészítési és 
leltározási szabályzatát ǊǈǊǉ. október Ǌǎ-án, mely ǊǈǊǉ. november ǉ-jétől hatályos. 
számviteli törvény ǉǌ. § Ǎ  bekezdés a  pont, Áhsz. Ǎǈ. § ǉ  bekezdés  

 

Az alábbi fogalmakat sz(kséges rögzíteni a szabályzatban   
Meg kell határozni, hogy mit nevez(nk leltárnak, mi a leltározás, ki a leltárfelelős, ki 
vezeti a leltárt. A leltározás a költségvetési szerv kezelésébe vagy tartós használatába 
adott befektetett és forgóeszközök, valamint azok forrásainak, továbbá a birtokában lévő 
idegen eszközök valóságban meglévő állományának, mennyiségének megállapítása, a 
hiány vagy többlet megállapítása és rendezése, valamint az eszközök és források 
értékének megállapítása.  
Fontos meghatározni, hogy milyen célból leltározunk. Ez a cél lehet az éves beszámoló 
alátámasztása vagy akár egy esetleges hiány vagy többlet feltárásának igénye. A 
leltárnak lehetővé kell tennie az éves beszámoló tételeinek alátámasztását, a mérleg 
valódiságának biztosítását. Fontos, hogy a leltáron kereszt(l ellenőrizni tudjuk a 
főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások pontosságát és egyezőségét, 
valamint elősegíts(k a bizonylati fegyelem megszilárdítását. Ki kell tudni mutatni az 
eltéréseket, megfelelően rendezni kell tudni a nyilvántartások tényleges vagyoni 
helyzetét. A vagyon védelme és ehhez kapcsolódóan az anyagi felelősök meghatározása 
elengedhetetlen a költségvetési szerv megfelelő működése érdekében, ugyanakkor fel 
kell tudni tárni a csökkent értékű, valamint a használaton kív(li eszközöket is.  
 

A rendelkezésre bocsátott szabályzat nem teljes körűen tartalmazza a leltározásban 
résztvevők konkrét feladatait. 
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Javasolt az alábbiak figyelembevétele:  
✓ költségvetési szerv vezetőjének feladatai a leltározáshoz kapcsolódóan  

− felelős a Szabályzat elkészítéséért, aktualizálásáért, módosításáért, 
− évente elkészítteti és kiadja a Leltározási Ütemtervet és kijelöli a leltározás 

főfelelősét, 
− leltározás megkezdése előtt kiadja a Leltározási Utasítást, 
− leltárhiány esetén dönt a hiány megtérítéséről, 
− leltárértékelést követően utasítás ad a leltározás során tapasztalt hiányosságok 

jövőbeni megsz(ntetéséhez sz(kséges intézkedések megtételére  

 

− költségvetési szerv (zemeltetési műszaki  vezetőjének feladatai: 

− leltározás lebonyolításához sz(kséges tárgyi, technikai feltételek és műszaki 
képzettségű dolgozók eredményes közreműködésének biztosítása, 

− megadott szempontok szerint a leltárkörzetek kijelölése és azok leltározásra való 
előkészítése  

 

− költségvetési szerv pénz(gyi csoportvezetőjének gazdasági vezetőjének  

feladatai: 

− mint a leltározás főfelelőse felel a leltározással kapcsolatos előkészítő és 
lebonyolító tevékenységek megszervezéséért, 

− leltározási feladatok – előkészítő folyamatok, leltározás, kiértékelés – felmérése, 
− a Leltározási Utasítás összeállításában is a költségvetési szerv vezetőjének 

felkérése alapján részt vehet, 
− éves Leltározási Ütemterv elkészítése, ennek során a leltározandó körzetek 

leltárfelelőseinek, leltári ellenőrök személy szerinti kijelölése, 
− leltározási munkák megkezdése előtt leltárértekezlet megszervezése, levezetése, 
− leltározási munka folyamatában a leltározók, illetve leltározási bizottság és 

leltári ellenőrök részére szakmai tájékoztatás nyújtása, a munkák ellenőrzése, 
− a szabályzatban, a Leltározási Utasításban és a Leltározási Ütemtervben 

foglaltak betartásának ellenőrzése  

 

− leltár felelősének feladatai, felelőssége  

− gazdasági vezető útmutatásai alapján felelős a leltározás gyakorlati 
lebonyolításáért, 

− leltározással kapcsolatos irányítói, ellenőrzési jogköre a költségvetési szerv 
egészére kiterjed, 

− gondoskodik a Szabályzatban és az éves Leltározási Ütemtervben foglalt 
elvégzendő feladatok előkészítéséről, 

− meghatározza a leltározás menetét, 
− megszervezi az érintett szervezeti egységek vezetőinek bevonásával a leltározás 

előtti selejtezési munkákat, leltározás végrehajtását és ellenőrzését, 
− felméri a leltározás munkaidő-sz(kségletét, biztosítja a leltározó munkaerő-

kapacitást, 
− biztosítja valamennyi leltározási egység számára a leltározáshoz sz(kséges 

technikai eszközöket, leltári nyomtatványokat, 
− szakmailag irányítja a leltárak értékelését, 
− ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását  
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− leltározási egységek körzetek  leltárfelelősei felelőssége, feladataik  

− leltárfelelős útmutatásai alapján és irányításával felelősek a leltározási 
szabályzatban és éves Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásáért a 
leltározási egység(k körzet(k  tekintetében, 

− leltározási egység(k körzet(k  tekintetében elvégzik a leltárfelelős feladatait  

 

− leltározók feladatai: 
− általában csoportba beosztva a leltári csoportvezetők irányításával elvégzik a 

leltározandó eszközök azonosítását, 
− ellenőrzik a leltározandó eszközök teljeskörűségét, 
− elvégzik a leltározás során, illetve annak befejezése után felmer(lő minden, a 

leltározással összef(ggő adminisztrációs munkát  

 

− leltárellenőr ök  feladatai: 
− költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa kinevezett leltárfelelős 

utasítása, illetve irányítása alapján a leltározás ellenőrzése, 
− leltározási előfeltételek biztosításának ellenőrzése, 
− mennyiségi felvételek helyességének és szakszerűségének ellenőrzése, 
− leltározandó, de mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök és források 

felvételének vizsgálata, 
− leltározással összef(ggő valamennyi számítás és értékelés helyességének 

vizsgálata, 
− ellenőrzés során tapasztalt rendellenességeket a leltárfelelősnek jelentik, 
− ellenőrzés(k tényét az ellenőrzött bizonylatokon, összesítőkön aláírásukkal 

igazolják. 
 

A szabályozás kiegészítése megtörtént. 
A leltározási kötelezettség a költségvetési számvitelben kimutatott 
kötelezettségvállalásokra is ki kell, hogy terjedjen. A szabályzat kiegészítése 
megtörtént. A javasolt kiegészítésekkel a szabályzat a szervezet működési 
sajátosságaihoz igazodva a beszámoló mérlegtételeinek alátámasztásául szolgálhat. 
 

Az Intézményvezető elkészítette az eszközök és források értékelési szabályzatát ǊǈǊǉ. 
október Ǌǎ-án, mely ǊǈǊǉ. november ǉ-jétől hatályos. számviteli törvény ǉǌ. § Ǎ  bek. 
b  pont, Áhsz. Ǎǈ. § ǉ  bek.  

 

Az eszközök és források értékelési szabályzatának célja, hogy meghatározásra ker(ljenek 
azok az értékelési elvek, módszerek, amelyekkel a költségvetési szerv rögzíti az eszközei 
és a forrásai értékét. 
  

Az értékelési módszerek a költségvetési szerven bel(l minden érintett munkavállaló 
számára egyértelműek kell legyenek, és tájékoztatást kell adnia a belső, illetve a k(lső 
ellenőrzés számára a költségvetési szerv könyvvezetési és költségvetési beszámoló 
készítési kötelezettsége során követett értékelési gyakorlatról. Az értékelés általános 
szabályai alapján fontos, hogy az eszközök és források értékelésénél a számviteli 
politikában rögzített vállalkozás folytatásának elvét, az egyedi értékelés, a valódiság és 
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az óvatosság elvét alapul vegyék. 
 Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók 
meg, ha a változtatást előidéző tényezők tartósan – legalább egy éven túl – jelentkeznek, 

és emiatt a változás állandónak, tartósnak minős(l. Ez esetben a változtatást előidéző 
tényezőket és számszerűsített hatásukat írásban dokumentálni kell. Az eszközöket és 
kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni és egyedenként értékelni kell, 
kivéve, ha a számviteli politikában rögzített esetekben a csoportos értékelés is 
megengedhető.  
Az egyes mérlegtételek értékelése során figyelembe kell venni minden olyan 
értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés 
napjáig bekövetkezett és ismertté vált. A beker(lési érték részét képező tételek 
elszámolásának időpontjára a Szt. ǌǏ. § Ǒ  bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az 
eszköz értékének utólagos módosítása során akkor kell a k(lönbözet összegét jelentősnek 
tekinteni, ha az meghaladja az eredetileg elszámolt beker(lési érték ǉ%-át, de legalább a 
százezer forintot.  
 

A szabályzat megfelel a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak, a belső 
ellenőrzés intézkedést nem javasolt.  Az eszközök és források értékelési 
szabályzatában rögzítettekkel a szervezet működési sajátosságaihoz igazodva veszi 
számba a számviteli beszámolóba ker(lő értékeket. 
 

Az Intézményvezető elkészítette a pénzkezelési szabályzatot, mely ǊǈǊǉ. november ǉ-
jétől hatályos.  számviteli törvény ǉǌ. § Ǎ  bek. d  pont, Áhsz. Ǎǈ. § ǉ  bekezdés   
A pénzkezeléssel kapcsolatos eljárásrend a Gazdasági Ellátó Szervezet pénzkezelését 
is több ponton részletezi, az Intézmény vonatkozásában a pénzkezelés rendje 
kiolvasható a szabályozásból. Az anyagi felelősségi nyilatkozatok az érintett 
pénzkezelők vonatkozásában aláírásra ker(ltek.  
A szabályzat ǋ.sz. melléklete szerint a Bentlakásos intézmény pénzkezelő helyként szerepel, 
ugyanakkor a szabályzat ǉǊ. oldala szerint nincs pénzkezelő hely a Bentlakásos 
Intézményben. Javasolt a szabályzatban is az összhang megteremtése. 
 

A pénzkezelési szabályzat elkészítésének elsődleges célja, hogy abban meghatározásra 
ker(ljenek azok a szabályok, amelyek keretei között a költségvetési szerv kezeli 
pénzeszközeit. A pénzkezelés során fontos kiemelni a kerekítés szabályait. A forintban, 
készpénzzel – bankjegy vagy érme átadásával – történő fizetés esetén, ha a fizetendő 
végösszeg nem öt forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor a meghatározott 
kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni. A 
költségvetési szerv a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos 
minden pénzforgalmat a költségvetési számlán – ideértve az elszámolási számla alcímű 
számláit is – köteles lebonyolítani. A költségvetési szerv fizetési számlát és ehhez 
kapcsolódóan alcímű számlákat, a letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 
valamint ha sz(kséges és indokolt, devizaszámlát vezet.  
 

Pénz- és értékkezeléssel csak b(ntetetlen előéletű, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező 
dolgozó bízható meg, akinek a feladata a forgalom bizonylatolt lebonyolítása a 
pénz(gyi fegyelem betartásával.  
 5sszeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénz(gyi, a könyvelési, a 
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bérelszámolási és anyagbeszerzési feladatkörben foglalkoztatott dolgozókat, akik 
utalványozási vagy ellenőrzési jogosultsággal rendelkeznek. Ugyancsak 
összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, 
akiknek a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságuk van, továbbá a pénztárosnak és 
helyettesének a Ptk. ǐ ǉ. § ǉ  bekezdés ǉ–Ǌ. pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozóit.  
 

Az Intézmény vezetője elkészítette a számlarendet ǊǈǊǉ. október Ǌǎ-án, ǊǈǊǉ. november 
ǉ-i hatállyal. számviteli törvény ǉǎǉ. § ǉ  és ǌ  bekezdés, Áhsz. Ǎǉ. § Ǌ  bek.   
Tartalmában a számlarend megfelel a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.  
A számlarend meghatározza az alkalmazott főkönyvi számlákat, azok tartalmát, azok 
bizonylati alátámasztásának rendjét és ezzel biztosítja a beszámoló elkészítését. A 
számlarend alapvető feltétele az átlátható és elszámoltatható gazdálkodásnak. 
 

A Számlarend célja, hogy a költségvetési szerv meghatározza a folyamatos könyvvezetés 
szabályait – az Szt. és az Áhsz. előírásaira figyelemmel –, ami alapján a költségvetési 
beszámoló, az időközi mérlegjelentés maradéktalanul elkészíthető. 
Számlarendet minden könyvvezetésre kötelezett költségvetési szervnek kell készítenie. 
A Számlarend célja továbbá, hogy a költségvetési szerv hatályos Számviteli Politikájának 
technikáját részletezze, és ezzel is biztosítsa a költségvetési beszámoló készítéséhez 
sz(kséges alapinformációkat. 
Számlarend a Számviteli Politika gyakorlati érvényesítését biztosítja. 
A Számv.tv. szerint a Számlarendnek a következőket kell tartalmaznia  

− minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, 
− a főkönyvi számla tartalmát, ha az a megnevezésből nem egyértelműen 

következik, 
− a főkönyvi számlára történő könyvelés jogcímeit, a számlát érintő 

gazdasági eseményeket, más számlákkal való kapcsolatát, 
− a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, 
− a Számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. 
 

A költségvetési szervnél az Áhsz. a Számlarend kialakításához az Szt. előírásain 
túlmenően a következő tartalmi szempontok megjelenítését is megfogalmazza  

− biztosítani kell a beszámoló valódiságának alátámasztását, 
− megfelelő bizonylati és okmányfegyelmet kell kialakítani, 
− szabályozni kell az eszközök minősítési rendjét, annak szempontjait, 
− ki kell alakítani a részletező analitikus  nyilvántartások körét, a 

nyilvántartások vezetésének szabályait, a főkönyvi könyveléssel való 
egyeztetési pontokat, 

− szabályozni kell az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlák adataiból a pénz(gyi könyvvezetéshez kész(lt 
összesítő bizonylatok feladások  elkészítésének rendjét, az összesítő 
bizonylat tartalmi és formai követelményeit, 

− szabályozni kell a sajátos elszámolásokat. 
 

Az Intézmény vezetője elkészítette Beszerzési szabályzatát ǊǈǊǉ. évre, mely ǊǈǊǉ. 
november ǉ-jétől hatályos.   Ávr. ǉǋ. § Ǌ  bek. b  pont  A szabályzatban rögzítésre 
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ker(ltek a beszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések, szolgáltatások. 
 

A szabályzat nem tartalmazza a közbeszerzésekről szóló ǊǈǉǍ. évi CXLIII. törvény 
Kbt. által kivételként meghatározott beszerzéseket, valamint a Kbt. hatálya alá 

tartozó beszerzéseket.  
 

A nettó Ǌǈǈ ǈǈǈ Ft összeghatárig terjedő egyedi értékű becs(lt értékű  beszerzés esetén 
az Intézmény nem folytat le beszerzési eljárást, hanem a rendelkezésére álló árlista, 
interneten történő tájékozódás vagy árajánlat-kérés alapján kész(l el a megrendelő, vagy 
adott esetben a szerződés. 
 

A nettó Ǌǈǈ ǈǈǈ Ft-ot elérő, illetve meghaladó, egyedi értékű becs(lt értékű  beszerzés 
esetén az Intézmény köteles legalább három érintett gazdasági szereplőtől írásban 
árajánlatot kérni.  
 

Sz(kséges szabályozni, hogy a nettó ǉ ǈǈǈ ǈǈǈ Ft-ot elérő, illetve meghaladó, de a 
mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyedi értékű becs(lt értékű  
beszerzés esetén az Intézmény versenyeztetési eljárást kell, hogy lefolytasson. 
Javasolt a szabályzat kiegészítése, rögzítve a versenyeztetési eljárás folyamatát is.  
 

A javasolt kiegészítésekkel  biztosítottak a beszerzések szabályozott 
lebonyolításának, a közpénz felhasználás átláthatóságának a feltételei.  
E tárgykörben intézkedés nem történt.  

A szabályzat nem tér ki az EU támogatáshoz kapcsolódóan szabálytalanságra  az 

ǉǋǈǋ/Ǌǈǉǋ/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet Ǌ. cikk ǋǎ. pontjában foglaltak, az 
EMVA forrás esetén a KAP rendelet Ǌ. cikk ǉ  bekezdés g  pontjában foglaltak, továbbá 
nemzeti jogszabály, a támogatási szerződés, az ǉǋǈǋ/Ǌǈǉǋ/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet ǋǐ. cikk Ǐ  bekezdésében meghatározott finanszírozási megállapodás 
vagy a végső kedvezményezett és a pénz(gyi közvetítő között kötött szerződés, illetve a 
végső kedvezményezett javára kiadott kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső 
kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen 
Magyarország pénz(gyi érdekei sér(lnek, illetve sér(lhetnek. 
Integritás tanácsadó kijelölésre nem ker(lt.  

Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének nevében a szabályzatban 
foglaltak szerint kell, hogy ellássa a szervezeti integritást sértő és a korrupciós 
kockázatokra vonatkozó bejelentések továbbiakban  bejelentés  fogadásával és 
kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat. 

Az integritás tanácsadó elláthatja a vizsgálóbiztosi feladatokat is olyan fegyelmi 
eljárásban, ahol az eljárás alá vont személy esetében ajándék jogosulatlan elfogadása, 
hivatali helyzettel történő visszaélés vagy az érintett befolyásolása mer(l fel. 
Javasolt integritás tanácsadó kijelölése. A munkavállalók konkrét feladatát, 
felelősségét beszámoltathatóságát a szervezeti integritást sértő események 
megelőzésére munkaköri leírásukban rögzíteni kell. 
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A javasolt intézkedések megtételét követően megteremtésre ker(lnek azok a 
szervezetben felmer(lő és a szervezeten bel(l bekövetkező integritást sértő események 
kezelésének alapjai.  
Intézkedés nem történt. 
 

Az Intézményvezető elkészítette belső szabályzatát, ami tartalmazza, hogy az 
intézmény dolgozója munkájával összef(ggésben felkínált, kapott ajándékok, 
utazások, egyéb előnyök esetén milyen magatartást tanúsítson. A szabályzat ǊǈǊǉ. 
november ǉ-jétől hatályos.  
 

A belső szabályzat kiegészítése megtörtént az alábbiakkal    
Figyelemmel az ǉ/Ǌǈǈǈ. I.Ǐ.  SzCsM rendelet ǎ. § ǉǈ  bekezdésében foglaltakra, a 

személyes gondoskodást nyújtó intézményben foglalkoztatott személy, valamint 
közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvről szóló Ǌǈǉǋ. évi V. törvény a 
továbbiakban  Ptk.  ǐ ǉ. § ǉ  bekezdés ǉ. pontja] és élettársa az ellátásban részes(lő 
személlyel tartási, életjáradéki és öröklési szerződést az ellátás időtartama alatt – 

illetve annak megszűnésétől számított egy évig – nem köthet. 

A kiegészítéssel biztosítottak az Intézmény csalásmentes, etikus működésének 
feltételei.  

A feladatellátás, a szociális szolgáltatásokkal szembeni közbizalom megőrzése és 
megerősítése, a közszolgálat eredményes és hatékony működése érdekében sz(kséges 
az etikai követelmények kinyilvánítása, rendszerezett írásba foglalása, 
valamint annak biztosítása, hogy az etikai vétségek elkövetése etikai b(ntetést vonjon 
maga után. A szabályzat kitér az ajándékok és egyéb előnyök elfogadására. 

A közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos eljárást a Ǌǈǉǋ. évi CLXV. törvény 

szabályozza. 

A szociális információs rendszerek felhasználói számára telefonos és elektronikus 
ügyfélszolgálatot is működtetni szükséges.  

Az Intézmény vezetője elkészítette belső szabályzatát, amely előírja, hogy a dolgozója 
hogyan járjon el, ha munkájával összef(ggésben (gyféllel, panaszossal, 
érdekérvényesítővel kommunikációt folytat, kapcsolatot tart fenn. A szabályzat ǊǈǊǉ. 
november 1-jétől hatályos. 

Hol és hogyan tehető közérdekű bejelentés, panasz, erre vonatkozóan általánosságban 
ker(lt említésre az Intézmény vezetője, és bármely dolgozója.  

Javasolt a szabályzat kiegészítése az  

✓ Intézmény székhelyével illetve annak címével, telephelyeivel és címeivel, 

telefonszámával, e-mail elérhetőséggel,  
✓  A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba 

foglalni és a bejelentő számára másodpéldányban átadni,  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164339.250742
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✓ Ha a panaszt, illetőleg a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult 
szervhez tették meg, azt nyolc napon bel(l oda át kell tenni. Az áttételről a 
bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell. 

✓ A Panasztv. ǌ. §-a alapján közérdekű bejelentést Ǌǈǉǌ. január ǉ-jétől az alapvető 
jogok biztosa által (zemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet 

tenni. 

A kiegészítésekkel biztosítottak az Intézmény csalásmentes, etikus működésének 
feltételei.  

Intézkedés nem történt. 

Az Intézményvezető a közérdekű bejelentések és panaszok kezelése tárgyában 
elkészített szabályzata Ǒ. pontja rögzíti, hogy  

− Az Intézmény erre kijelölt munkavállalója a beérkezett panaszokról olyan 
részletezett nyilvántartást vezet, amely alkalmas kell, hogy legyen egyrészt a 
beérkezett panaszok és az azokkal kapcsolatban megtett intézkedések 
nyomonkövetésére, vezetői ellenőrzésére, másrészt statisztikák és kimutatások 
készítésére. Ennek célja a panaszkezelés hatékonyságának mérése.  

− A közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos eljárásrend betartását az 
intézményvezető évente legalább egyszer köteles ellenőrizni, s az ellenőrzés 
tényét minden esetben felt(ntetni.  

− Az intézményvezetőnek a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok 
tapasztalatait évente át kell tekintenie, s a  tapasztalatokról, következtetésekről a 
telephelyek vezetőit tájékoztatnia kell. Ennek a célja az intézmény közfeladatait a 
legjobb minőségben lássa el.  

− A közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos nyilvántartást minden 
kijelölt (gyintézőnek vezetnie kell, a szabályzat ǉ.sz. melléklete szerint.  

A szabályozás hozzájárul, hogy az Intézmény a közfeladatait a legjobb minőségben, az 
érintettek igényeinek megfelelően lássa el.  
 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy az Intézmény vezetője az Állami 
Számvevőszék EL-3214-ǉǌǑ/ǊǈǊǉ. iktatószámú figyelemfelhívó levelében rögzített 
szabálytalanságokhoz kapcsolódóan intézkedett, ott ahol a belső ellenőrzés ezt nem 
tartotta kielégítőnek, azokhoz a ter(letekhez kapcsolódóan javaslattal élt. E 
tárgykörben azonban nem minden javaslat ker(lt beépítésre a szabályzatokba. E 

tárgykörben további intézkedések sz(kségesek. 
 

Szervezeti és működési szabályzat továbbiakban  SZMSZ  

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott ǋǎǐ/Ǌǈǉǉ. XII.ǋǉ.  Korm. 
rendelet értelmében a költségvetési szervnek az irányító szerv által jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzatban kell részletezni az alapító okiratban foglaltakat. 

A szabályozással szembeni legalapvetőbb elvárás, hogy k(lön operatív beavatkozások 
nélk(l biztosítsa a szervezet működőképességét, követhetővé tegye a működése során 
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jelentkező folyamatokat, tisztázza mindazon viszonyrendszer összef(ggéseit, amelynek 
keretei között egy szervezet szerepkörét betölti. 

A szabályozásban sz(kségszerűen meg kell, hogy jelenjenek úgy a szervezet felépítésére, 
mint annak működésére vonatkozó követelmények és ezek összhangja.  

Az Intézmény SZMSZ-e 2021. augusztus 18-ától hatályos. 
 

A költségvetési szerv működésének főbb szabályait az alábbi részletezés szerint 
sz(kséges az SZMSZ-ben rögzíteni   

B. a munkavégzéssel kapcsolatos szabályok határozatlan időre kinevezett 
munkavállalók, határozott időre kinevezett munkavállalók, megbízásos 
jogviszonyban foglalkoztatottak),  

C. díjazás rendszeres személyi juttatások, illetménypótlékok vezetői, 
címpótlék, idegennyelv tudási pótlék, éjszakai pótlék, képzettségi 
pótlék, céljuttatás,  

D. nem rendszeres személyi juttatások jutalom, megbízási díj, egyéb 
juttatások önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba történő befizetés, 
továbbképzés, közlekedési költségtérítés, munkaruha juttatás, étkezési 
hozzájárulás, telefonhasználat, iskolakezdési támogatás, szociális 
juttatások ,  

E. munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, titoktartási 
kötelezettség,  

F. nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére,  
G. munkaidő beosztás, szabadság, helyettesítés rendje, munkakörök 

átadása,  
H. egyéb rendelkezések, ezen bel(l dokumentumok kiadásának szabályai, 

saját gépjármű használata, kártérítési kötelezettség, anyagi felelősség, 
belső-és k(lső kapcsolattartás rendje,  

I. egy(ttműködés a szakmai szervezetekkel, (gyiratkezelés, 
kiadmányozás rendje, bélyegzők használata, kezelése,  

J. a gazdálkodás rendje, a költségvetési szerv létesítményeinek és 
helyiségeinek használati, hasznosítási rendje,  

K. a költségvetési szervben végezhető reklámtevékenység,  
L. belső kontrollrendszer. 

 

Az Intézmény SZMSZ-e részben tartalmazza a fentiekben részletezetteket, javasolt a 
legközelebb sz(kségessé váló módosítás esetén a fentiek figyelembevétele.  
 

Ǌ. A bevételek körének és mértékének meghatározása, beszedése, nyilvántartása jogszerű-e, és 
hozzájárul-e az eredményes gazdálkodáshoz 

Ǌ.ǉ.A bevételi előirányzatok tervezésének vizsgálata jogcímenként a jogszabályi 
előírásoknak való megfelelőség vonatkozásában 

Ǌ.Ǌ.A bevételek megállapítása, teljesítésének elemzése és a bevételi jogcímekhez tartozó 
dokumentumok fel(lvizsgálata szerződések, megállapodások, nyilvántartások, számlák, 
stb.  a jogszerűség és az eredményes gazdálkodáshoz való hozzájárulás szempontjából 
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A ǊǈǊǉ. évi eredeti költségvetési előirányzat  P(spökladány vonatkozásában az alábbi 
összegekkel ker(lt megtervezésre   

megnevezés Család-és 
gyermekjóléti 
szolgálat  

szoc.étkeztetés házi 
segítségnyújtás 
szoc.segítés 

házi 
segítségnyújtás 
szem.gond. 

idősek 
nappali 

ellátása 

fogyatékosok 
nappali ellátása 

demensek 

nappali 

ellátása  

psziché 
nappali 

ellátás  

feladatmutató Ǌ,ǍǊ fő ǉǌǈ fő ǋ fő ǌǑ fő ǎǏ fő ǋǈ fő Ǌǐ fő ǎǈ fő 

normatíva a 
feladatmutatóhoz 

10 332 000 10 219 440 75 000 23 123 100 21 808 

500 

24 156 000 22 545 600 22 500 

000 

 

                                                                    összesen  ǉǋǌ 759 640 Ft 

                                        Szociális ágazati pótlék    ǊǍ 378 062 Ft 

                        működési bevétel áfával  ǊǊ 370 844 Ft 

                        áfa visszatér(lés:                      645 000 Ft 

                        Mind összesen                   ǉǐǋ 153 546 Ft  

ǊǈǊǉ. évben a működési bevételek módosított előirányzata ǋǎ 944 ǎǑǋ Ft volt, az év lezárásával 
a teljesítés Ǌǎ 596 ǊǑǏ Ft volt, a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva ~ǏǊ %-os.  

A szolgáltatások ellenértéke teljesítése címén eredeti előirányzat megtervezésre nem ker(lt, a 
módosított előirányzat  Ǒ 236 Ǐǌǌ Ft volt, az ehhez kapcsolódó teljesítés viszont ǉ 340 588 Ft. A 

módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés ǉǌ,Ǎ %-os.  

Az Intézmény működési bevételei között szerepel az ellátottak térítési díjából származó bevétel.  

A térítési díj számítás első lépése az önköltségszámítás. A szolgáltatási önköltség a szolgáltatás 
kapcsán felmer(lt ráfordítások, amelyet tárgyév április ǉjéig kell megállapítani. 

A szociális törvény ǉǉǍ. §-a értelmében az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás 
körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg. Az intézményi térítési 
díjat a fenntartó tárgyév április ǉ-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem 
haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal 
korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell 
meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a 
szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. 

Az Intézmény a ǊǈǊǉ. évi önköltséget ǊǈǊǉ. március Ǌǎ-án elkészítette. A házi segítségnyújtás 
vonatkozásában az önköltség már itt sem a költségvetési törvény előírásai szerint történt. 
Szociális segítés címén ǋ főt, személyi gondozás esetén pedig ǌǑ fővel számoltak, összesen 
ǍǊ főt ǊǌǑ nappal.  

Kifogásolja  továbbá a belső ellenőrzés, hogy az idősek bentlakásos otthona esetében 
hónapra is kiszámolásra ker(lt a térítési díj, holott csak napra kell azt számolni. az ellátott 
esetében a havi térítési díj  napi térítési díj x az adott hónap napjainak a számával  

Továbbá a ǊǈǊǉ. évi költségvetési adatok alapján csak és kizárólag önköltséget kell számolni, 
és nem térítési díjat. Az önköltség kiszámítása azért sz(kséges, hogy a számított összeget 
meghaladó térítési díj nem állapítható meg. Tehát nem térítési díjat számolunk! 

ǊǈǊǉ. december ǉ. napján hatályba lépett, a veszélyhelyzettel összef(ggő átmeneti 
szabályokról szóló XCIX. törvény ǉǌǏ. § ǉ  – Ǌ  bekezdése értelmében a 
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Kormányrendelet hatálybalépésének napjától ǊǈǊǊ. június ǋǈ. napjáig a korábbi 
rendelkezések hatályban maradnak.  

Térítési díj változtatás tehát ǊǈǊǊ. június ǋǈ-áig nem lehetséges. 

Az Intézmény által biztosított ellátásokhoz kapcsolódó térítési díj mértéke – P(spökladány 
város vonatkozásában – a ǌ/ǊǈǉǍ. II.ǊǏ.  önkormányzati rendelet ǎ. sz. mellékletében 
rögzítettek szerint az alábbi   

ellátás megnevezése  térítési díj Ft   
étkeztetés  ǍǊǍ Ft/fő/nap 

étkeztetés szállítási díja 55 Ft/alkalom 

házi segítségnyújtás  ǉǏǍ Ft/gondozási óra/fő  
családsegítés  térítésmentes 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  ǈ Ft/fő/nap 

idős korúak nappali intézményi ellátása  ǈ Ft/fő/nap 

demens személyek nappali intézményi ellátása  ǈ Ft/fő/nap 

pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása  ǈ Ft/fő/nap 

fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása  ǈ Ft/fő/nap 

idősek bentlakásos otthona étkezéssel 3 Ǎǈǈ Ft/fő/nap 

idősek bentlakásos otthona étkezés nélk(l  1 ǐǍǍ Ft/fő/nap 

 

A belső ellenőrzés a ǊǈǊǉ. november havi térítési díjakat ellenőrizte ǊǈǊǉ. december ǐ-án 
kiállított számlák , összesen ǉ 138 ǈǌǏ Ft összegben történt számlázás ǋǍǐ főt érintően. A 
belső ellenőrzés hiányosságot nem észrevételezett. Házi segítségnyújtást érintően  ǉǉǋ 328 

Ft adómentes , étkeztetés címén bruttó ǑǏǑ ǎǏǌ Ft, étel kiszállítás címén bruttó ǌǍ 045 Ft 

ker(lt kiszámlázásra. A kiállított számlák folyamatosan sorszámozottak, tartalmazzák 
azokat a résztvevőket is, akiknek ǈ Ft a térítési díja az igénybevett szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan.  
 

A Bentlakásos Otthon bevételei önálló költségvetési előirányzatként ker(ltek 
megtervezésre az alábbiak szerint   

megnevezés  előirányzat Ft   
szakmai dolgozók bértámogatása  29 638 280  

egészség(gyi pótlék  3 250 295 

szociális ágazati összevont pótlék  6 202 780 

működési bevételek ǊǑ fő igénybevételével   37 047 500 

bevételek mind összesen   76 138 855 

 A bentlakásos intézményben a működési bevételeken bel(l az ellátási díjak teljesítése 
29 171 260 Ft-ról ǋǏ 047 500 Ft-ra módosult, a növekedés  ~ǊǏ %-os. 

A bentlakásos intézményben fizetendő térítési díjak az ellátottak, illetve hozzátartozói részéről 
átutalással történnek az intézmény bankszámlájára.  
A kiállított számlák mellett szerepel, hogy hány napon volt az ellátott az intézményben, illetve 
távolléte esetén a térítési díj hány százalékát kell fizetnie. A belső ellenőrzés a ǊǈǊǉ. 
november havi térítési díj  bankszámlára történő átutalását ellenőrizte, hiányosságot nem 
észrevételezett.  
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A ǊǈǊǉ. évben megkötött szerződések, megállapodások alaki és tartalmi szempontból 
megfelelőek voltak, ellenjegyzést és dátumot tartalmaztak, megfelelve az Ávr. ǍǍ. § ǉ  
bekezdésében foglaltaknak.  
 

Ǌ.ǋ.A hátralékok, túlfizetések alakulásának, nyilvántartásának, továbbá a hátralékok 
beszedésének érdekében tett intézkedések ellenőrzése tartozások behajtásának 
eredményessége, hatékonysága, jogszerűsége, kintlévőség kezelés  

 

2021. december 31-i állapot szerint térítési díj hátralékként ǉǑ főt érintően ǏǍ Ǎǈǎ Ft összegű 
térítési díj ǈ-ǋǈ nap közötti hátralékként ker(lt kimutatásra.  
31-ǎǈ nap közötti hátraléka ǋ főnek volt, ǎǈ ǑǊǈ Ft összegben, melyből ǉ fő bentlakásos 
intézményi ellátott.  
Egy éven túli tartozása ǉǉ főnek volt 88 ǋǉǐ Ft összegben. 5sszességében a hátralék ǊǊǌ 744 Ft.  

A hátralékok behajtására a sz(kséges intézkedéseket meg kell tenni. E tárgykörben 
felszólítás  a fizetési kötelezettség teljesítésére nem történt. 
  
Az Intézményvezető által ǊǈǊǉ. évre elkészített ellenőrzési nyomvonal formátuma 
táblázatos formában kész(lt, mely megfelelően szolgálja az átláthatóságot, a szakmai 
és gazdasági feladatok ellátásának jobbítását, a kockázati tényezők minimalizálását. 
Tartalmazza a jogszabályokra, a belső szabályzatokra, az adatbázisra való hivatkozást, 
vagyis egységes zárt rendszert alkot. 

A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő 
események kezelésének eljárásrendjét. Szervezeti integritást sértő esemény minden 
olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó szabályoktól, valamint a jogszabályi 
keretek között a költségvetési szerv vezetője és az irányító szerv által meghatározott 
szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. 

Az Intézmény vezetője ǊǈǊǈ. évre vonatkozóan nem készített a szervezeti integritást 
sértő események kezelésének eljárásrendjére vonatkozó szabályzatot, de elkészítette 
ǊǈǊǉ. évre vonatkozóan.  

A szabályzat ǊǈǊǉ. augusztus ǉǐ-ától hatályos,  tartalmazza:  

✓ a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,  
✓ a bejelentés kivizsgálásához sz(kséges információk összegyűjtésének módját,  
✓ az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,  
✓ a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,  
✓ a szervezeti integritást sértő események elhárításához sz(kséges intézkedéseket,  
✓ az alkalmazható jogkövetkezményeket,  
✓ a bejelentő intézményen bel(li védelmére, illetve elismerésére, valamint a 

vizsgálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat,  
✓ a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére 

kialakított eljárási szabályokat.  
 

A költségvetési szerv vezetője köteles integrált kockázatkezelési rendszert működtetni, 
melynek keretében fel kell mérni és meg kell állapítani  
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- a költségvetési szerv tevékenységében rejlő és szervezeti célokkal összef(ggő 
kockázatokat, valamint  

- meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban sz(kséges intézkedéseket, 
valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját.  

Az Intézmény vezetője az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására 
szervezeti felelőst nem jelölt ki. 

A belső szabályzatban a felelősségi körök meghatározásával szabályozásra ker(ltek  

✓ az engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások,  
✓ a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,  
✓ a beszámolási eljárások. 
A hozzáférési-, döntési- és jogosultságok esetén, illetve a kiadmányozási, helyettesítési 
jogkörök gyakorlásához kapcsolódóan kijelölésre ker(ltek a feladatok végrehajtását 
végző személyek. 

Az intézmény vezetője által ǊǈǊǉ. évre elkészített integrált kockázatkezelési 
szabályzata ǊǈǊǉ. augusztus ǉǐ-ától hatályos.  

Az Intézmény vezetője – a Bkr. ǉ.sz. mellékletében foglalt – nyilatkozatban értékelte a 
költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. Nyilatkozatát az éves 
költségvetési beszámolóval egy(tt megk(ldte a fenntartó részére.  

 

Az Intézmény vezetője kétévente köteles a belső kontrollrendszer témakörében 
továbbképzésen részt venni. Az Intézmény vezetője első alkalommal ǊǈǊǉ. évben tett 
eleget továbbképzési kötelezettségének.  

 

A Számviteli Politika célja, hogy a költségvetési szervnél olyan számviteli rendszer 
könyvvezetési és az azt alátámasztó bizonylati rendszer  ker(ljön kialakításra, amely 

alapján összeállított éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet nyújt a 
gazdálkodásról, illetve a vagyoni, pénz(gyi, jövedelmi helyzetről, és ez feleljen meg mind 
az Szt., mind az Áhsz., illetve egyéb jogszabályi előírásoknak. Számviteli törvény ǉǌ. § ǋ  
bek., Áhsz. Ǎǈ. § ǉ  bek.  

Az Intézmény Számviteli politikáját ǊǈǊǉ. évre vonatkozóan az eszközök és források 
értékelési szabályzatával egy(tt készítette el ǊǈǊǉ. október ǋǉ-én, november ǉ-jei 
hatállyal. Az alábbiakat észrevételezte a belső ellenőrzés, hogy   

✓ a költségvetési szerv fő tevékenységének besorolása, valamint 
a kormányzati funkciók a szabályozásban nem szerepelnek,  

✓ s számviteli politika arra nem tér ki, hogy az Intézmény 
folytathat-e vállalkozási tevékenységet, 

✓ s szabályzat ǉǑ. oldalán említi a Maradványértéket, mely 
minden eszköz esetében nulla. 

 

Felhívta a belső ellenőrzés a figyelmet arra, hogy a költségvetési szervnek a Ǌǈǉǌ. évtől 
bevezetett új számviteli szabályok alapján egyes eszközök esetében, Ǌǈǉǌ. január ǉ-jétől 
kezdődően maradványértéket is meg kell állapítani. Ez alól kivételt képeznek a ǊǍ millió 
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forint egyedi beker(lési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek. A 
maradványérték-megállapítási kötelezettség tehát kiterjed  

✓ immateriális javakra, 
✓ ingatlanokra, 

✓ ǊǍ millió forint egyedi beker(lési érték feletti gépek, berendezések felszerelése 
járművekre, 

✓ tenyészállatokra. 
 

Az Szt. ǍǊ. § ǉ  bekezdésében foglaltak szerint az immateriális javaknak, tárgyi eszközöknek a 
hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett beker(lési értékét azokra az 

évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. Ebből a 
szabályból az is levezethető, hogy ha a költségvetési szerv egy adott eszköz esetében hasznos 
időtartamnak tekinti azt az időszakot, amíg az eszköz nem íródik nullára.  
Az Szt.-nek ezt a szabályát a leírási kulcsok megállapítására azonban nem lehet alkalmazni, mivel 
az Áhsz. konkrétan meghatározza a költségvetési szerv által alkalmazható terv szerinti 
értékcsökkenési leírási kulcsokat.  
 

A számviteli politika kiegészítése, pontosítása megtörtént.  
 

− A számviteli politika nem tér ki a költségvetési szervnél az értékvesztésre. Áhsz. 
ǉǐ. § és ǉǑ. §-aiban és az Szt. Ǎǌ–Ǎǎ. §-aiban foglaltak) 

Értékvesztést kell elszámolni 
− részesedésekre, 
− készletekre, 
− követelésekre, 
− nem a Kincstár által vezetett fizetési számlákra, 
− jogszabály alapján engedélyezett forgatási célú értékpapírokra. 
 

A költségvetési szervnek ezeknél az eszközcsoportoknál ahhoz, hogy az értékvesztés-megállapítási 
kötelezettség(knek eleget tegyenek, a Számviteli Politikában rögzíteni(k kell, hogy az egyes 
eszközcsoportoknál milyen módszerrel és kinek lesz a feladata a piaci, forgalmi érték vagy az 
utánpótlási érték meghatározása. A követelések esetén nem értelmezhető a piaci, forgalmi érték 
kategória, itt a várható megtér(lési összeg megállapítási módját kell szabályozni. Ezeket a 
megállapításokat minden esetben indoklással egy(tt dokumentumok alapján kell meghozni. 
Ott, ahol kötelező az egyszerűsített értékelés, ott ennek konkrét körét, felelőseit, a korábbi 
tapasztalati adatokat, az egyes követeléscsoportokra vonatkozó aktualizálási feladatokat, 
hatásköröket szintén k(lön kell szabályozni. 
 

Az egyes eszközcsoportok konkrét értékelési módszereit, feladatait az Eszközök és források értékelési 
szabályzatának kell tartalmaznia. 
Az értékelés során az Áhsz. meghatározza az értékvesztés elszámolásánál a jelentős összeg mértékét 
is. Ettől a költségvetési szervnek nem lehet eltérni. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 
és forgóeszközök között kimutatott részesedések, értékpapírok, a készletek és a követelések 
értékvesztésének elszámolása során akkor kell a k(lönbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az 
értékvesztés összege meghaladja a beker(lési érték ǉǈ%-át, de legalább a ǉǈǈ ezer, a tulajdonosi 

joggyakorló szervezeteknél a részesedések, értékpapírok esetén a ǉǈ millió forintot. 
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A szabályzat ǊǊ. oldalán továbbra is a P(spökladányi Tájékoztató és Közművelődési 
Központ, Könyvtár, Múzeum szerepel, javítása sz(kséges. 
 

A költségvetési szerv, ha az eszközeik esetében a piaci értékelés szabályait választja, 
akkor alkalmazni kell az értékhelyesbítésre vonatkozó szabályokat. 
A költségvetési szervnek az értékvesztés elszámolására az Szt. ǍǏ. § ǋ  és az Ǎǐ. § ǉ , Ǎ –(9) 

bekezdéseiben foglaltakat kell figyelembe venni. 
 

Azokban az esetekben, ha az értékvesztés és a terven fel(li értékcsökkenés elszámolásának 
feltételei már nem állnak fenn, akkor az értékvesztést és a terven fel(li értékcsökkenést csökkenteni 
kell, azaz vissza kell írni. Ez a visszaírás az adott eszköz beker(lési értékét nem haladhatja meg. Az 
Áhsz. szerint az eszközök terven fel(li értékcsökkenésének és értékvesztésének visszaírására az Szt. 
ǍǏ. § Ǌ  bekezdését és Ǎǐ. § Ǌ  és ǋ  bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy egyéb bevételek alatt 
az egyéb eredményszemléletű bevételeket kell érteni, és jelentősnek akkor kell tekinteni az eltérést, 
ha a piaci érték ǉǈ%-kal, de legalább ǉǈǈ ezer forinttal meghaladja a könyv szerinti értéket. 
 

E tárgykörben intézkedés nem történt, értékvesztés visszaírásáról nem rendelkeztek.  
 

Az éves költségvetési beszámoló részeire az elkészített számviteli politika nem tér ki. 
– a költségvetési számvitelre  költségvetési jelentés, maradványkimutatás, 
adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak,   

✓ Pénz(gyi számvitelre mérleg, eredménykimutatás,  
✓ kiegészítő mellékletre,  
✓ immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 

eszközök állományának alakulására, 
✓ eszközök értékvesztésére, 
✓ a mérlegkészítés időpontjára önkormányzati költségvetési szervnél a 

költségvetési évet követő év február ǊǍ-e) 

Az éves költségvetési beszámolót az irányító szerv részére a költségvetési évet követő év február Ǌǐ-

ig kell a Kincstár által működtetett elektronikus adatfeldolgozó rendszerbe feltölteni, a teljes 
főkönyvi kivonattal egy(tt. A beszámoló és a főkönyvi kivonat egyezőségét biztosítani kell, mivel 
ha ez nem áll fenn, az éves költségvetési beszámolóban szereplő adatokat nem támaszthatja alá a 
főkönyvi könyvelés és az arról készített kivonat. A főkönyvi kivonat és az adatszolgáltatások 
forintos egyezőségének követelménye miatt a kerekítés számviteli kezelését a költségvetési szerv 
Számviteli Politikájában sz(kséges szabályozni. Itt kell kimondani, hogy a költségvetési és 
pénz(gyi könyvvezetésben számvitelben  a gazdasági események rögzítése forintban történik, csak 

az analitikában részletező nyilvántartások  lehet fillérben rögzíteni a tételeket. A költségvetési és 
pénz(gyi számvitelben történő könyvelés során a fillérben megjelelő adatokat az általános 
szabályok szerint kell kerekíteni, így ezekben a lekönyvelt, összevont adatokban már fillér nem 
jelenhet meg. Azokban az esetekben, ahol mégis fillérekben jelenik meg a záróegyenleg – például a 
bankkivonatokban –, ott az államháztartásban felmer(lő egyes gyakoribb gazdasági események 
kötelező elszámolási módjáról szóló ǋǐ/Ǌǈǉǋ. IX. ǉǑ.  NGM rendeletben szabályozott kerekítési 
elszámolások szerint kell eljárni. 
A mérlegkészítés időpontját a költségvetési szerv nem változtathatja meg, ez az az időpont, amíg a 
költségvetési évre vonatkozóan a következő évben még könyvelni lehet, és az eddig az időpontig 
beérkező bizonylatokat, melyek a beszámolási évre vonatkoznak, az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésénél figyelembe kell venni. 
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A beszámolási kötelezettség teljesítéséért felelős  a költségvetési szerv vezetője, a főkönyvi kivonat 
készítéséért a főkönyvi könyvelő tartozik felelősséggel.   
 

A költségvetési beszámoló elkészítésénél az egyes űrlapok összeállításánál és a határidők 
meghatározásánál a költségvetési szervnek szintén nincs döntési lehetősége. 
 

Felhívja a belső ellenőrzés a figyelmet arra, hogy a Számviteli Politikában a 
költségvetési szervnek meg kell határoznia az alkalmazott számviteli rendszer 
szabályait, működtetésének rendjét, amely alapján a költségvetési szerv össze tudja 
állítani vagyoni, pénz(gyi, jövedelmi helyzetéről a megbízható és valós képet bemutató 
éves költségvetési beszámolót. A Számviteli Politikának hozzá kell járulnia és 
megalapoznia a költségvetési szerv vezetéséhez a megfelelő információk előállításához 
sz(kséges belső szabályozási rendet, megfogalmazni azokat az elvárásokat, 
módszereket, megoldásokat, amelyekre a költségvetési szervnek az adott jogszabályi 
keretek között lehetősége van. 
 

Fentiek okán javasolta a belső ellenőrzés az intézmény számviteli politikájának 
átdolgozását, intézkedés azonban nem történt. A Számviteli Politikában kell rögzíteni 
azokat az adott költségvetési szervre jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, 
amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés 
szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, 
kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételnek, költségnek, ráfordításnak. 
A Számviteli Politikában kell meghatározni, hogy a Számv.tv-ben biztosított 
választási, minősítési lehetőségek köz(l melyeket, milyen feltételek fennállása esetén 
alkalmazza, és ezt a gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatnia. 
 

Az Intézmény vezetője elkészítette az eszközök és források leltárkészítési és 
leltározási szabályzatát ǊǈǊǉ. október Ǌǎ-án, mely ǊǈǊǉ. november ǉ-jétől hatályos. 
számviteli törvény ǉǌ. § Ǎ  bekezdés a  pont, Áhsz. Ǎǈ. § ǉ  bekezdés  

 

Az alábbi fogalmakat sz(kséges rögzíteni a szabályzatban:  

Meg kell határozni, hogy mit nevez(nk leltárnak, mi a leltározás, ki a leltárfelelős, ki 
vezeti a leltárt. A leltározás a költségvetési szerv kezelésébe vagy tartós használatába 
adott befektetett és forgóeszközök, valamint azok forrásainak, továbbá a birtokában lévő 
idegen eszközök valóságban meglévő állományának, mennyiségének megállapítása, a 
hiány vagy többlet megállapítása és rendezése, valamint az eszközök és források 
értékének megállapítása.  
Fontos meghatározni, hogy milyen célból leltározunk. Ez a cél lehet az éves beszámoló 
alátámasztása vagy akár egy esetleges hiány vagy többlet feltárásának igénye. A 
leltárnak lehetővé kell tennie az éves beszámoló tételeinek alátámasztását, a mérleg 
valódiságának biztosítását. Fontos, hogy a leltáron kereszt(l ellenőrizni tudjuk a 
főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások pontosságát és egyezőségét, 
valamint elősegíts(k a bizonylati fegyelem megszilárdítását. Ki kell tudni mutatni az 
eltéréseket, megfelelően rendezni kell tudni a nyilvántartások tényleges vagyoni 

helyzetét. A vagyon védelme és ehhez kapcsolódóan az anyagi felelősök meghatározása 
elengedhetetlen a költségvetési szerv megfelelő működése érdekében, ugyanakkor fel 
kell tudni tárni a csökkent értékű, valamint a használaton kív(li eszközöket is.  
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A rendelkezésre bocsátott szabályzat nem teljes körűen tartalmazza a leltározásban 
résztvevők konkrét feladatait. 
 

Javasolt az alábbiak figyelembevétele:  
✓ költségvetési szerv vezetőjének feladatai a leltározáshoz kapcsolódóan  

− felelős a Szabályzat elkészítéséért, aktualizálásáért, módosításáért, 
− évente elkészítteti és kiadja a Leltározási Ütemtervet és kijelöli a leltározás 

főfelelősét, 
− leltározás megkezdése előtt kiadja a Leltározási Utasítást, 
− leltárhiány esetén dönt a hiány megtérítéséről, 
− leltárértékelést követően utasítás ad a leltározás során tapasztalt hiányosságok 

jövőbeni megsz(ntetéséhez sz(kséges intézkedések megtételére  

 

− költségvetési szerv (zemeltetési műszaki  vezetőjének feladatai: 

− leltározás lebonyolításához sz(kséges tárgyi, technikai feltételek és műszaki 
képzettségű dolgozók eredményes közreműködésének biztosítása, 

− megadott szempontok szerint a leltárkörzetek kijelölése és azok leltározásra való 
előkészítése  

 

− költségvetési szerv pénz(gyi csoportvezetőjének gazdasági vezetőjének  

feladatai: 

− mint a leltározás főfelelőse felel a leltározással kapcsolatos előkészítő és 
lebonyolító tevékenységek megszervezéséért, 

− leltározási feladatok – előkészítő folyamatok, leltározás, kiértékelés – felmérése, 
− a Leltározási Utasítás összeállításában is a költségvetési szerv vezetőjének 

felkérése alapján részt vehet, 
− éves Leltározási Ütemterv elkészítése, ennek során a leltározandó körzetek 

leltárfelelőseinek, leltári ellenőrök személy szerinti kijelölése, 
− leltározási munkák megkezdése előtt leltárértekezlet megszervezése, levezetése, 
− leltározási munka folyamatában a leltározók, illetve leltározási bizottság és 

leltári ellenőrök részére szakmai tájékoztatás nyújtása, a munkák ellenőrzése, 
− a szabályzatban, a Leltározási Utasításban és a Leltározási Ütemtervben 

foglaltak betartásának ellenőrzése  

 

− leltár felelősének feladatai, felelőssége  

− gazdasági vezető útmutatásai alapján felelős a leltározás gyakorlati 
lebonyolításáért, 

− leltározással kapcsolatos irányítói, ellenőrzési jogköre a költségvetési szerv 
egészére kiterjed, 

− gondoskodik a Szabályzatban és az éves Leltározási Ütemtervben foglalt 
elvégzendő feladatok előkészítéséről, 

− meghatározza a leltározás menetét, 
− megszervezi az érintett szervezeti egységek vezetőinek bevonásával a leltározás 

előtti selejtezési munkákat, leltározás végrehajtását és ellenőrzését, 
− felméri a leltározás munkaidő-sz(kségletét, biztosítja a leltározó munkaerő-

kapacitást, 
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− biztosítja valamennyi leltározási egység számára a leltározáshoz sz(kséges 
technikai eszközöket, leltári nyomtatványokat, 

− szakmailag irányítja a leltárak értékelését, 
− ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását  

 

− leltározási egységek körzetek  leltárfelelősei felelőssége, feladataik  

− leltárfelelős útmutatásai alapján és irányításával felelősek a leltározási 
szabályzatban és éves Leltározási Ütemtervben foglaltak végrehajtásáért a 
leltározási egység(k körzet(k  tekintetében, 

− leltározási egység(k körzet(k  tekintetében elvégzik a leltárfelelős feladatait  

 

− leltározók feladatai: 
− általában csoportba beosztva a leltári csoportvezetők irányításával elvégzik a 

leltározandó eszközök azonosítását, 
− ellenőrzik a leltározandó eszközök teljeskörűségét, 
− elvégzik a leltározás során, illetve annak befejezése után felmer(lő minden, a 

leltározással összef(ggő adminisztrációs munkát  

 

− leltárellenőr ök  feladatai: 
− költségvetési szerv gazdasági vezetője vagy az általa kinevezett leltárfelelős 

utasítása, illetve irányítása alapján a leltározás ellenőrzése, 
− leltározási előfeltételek biztosításának ellenőrzése, 
− mennyiségi felvételek helyességének és szakszerűségének ellenőrzése, 
− leltározandó, de mennyiségi felvételt nem igénylő eszközök és források 

felvételének vizsgálata, 
− leltározással összef(ggő valamennyi számítás és értékelés helyességének 

vizsgálata, 

− ellenőrzés során tapasztalt rendellenességeket a leltárfelelősnek jelentik, 
− ellenőrzés(k tényét az ellenőrzött bizonylatokon, összesítőkön aláírásukkal 

igazolják. 
 

A szabályozás kiegészítése megtörtént. 
A leltározási kötelezettség a költségvetési számvitelben kimutatott 
kötelezettségvállalásokra is ki kell, hogy terjedjen. A szabályzat kiegészítése 
megtörtént. A javasolt kiegészítésekkel a szabályzat a szervezet működési 
sajátosságaihoz igazodva a beszámoló mérlegtételeinek alátámasztásául szolgálhat. 
 

Az Intézményvezető elkészítette az eszközök és források értékelési szabályzatát ǊǈǊǉ. 
október Ǌǎ-án, mely ǊǈǊǉ. november ǉ-jétől hatályos. számviteli törvény ǉǌ. § Ǎ  bek. 
b  pont, Áhsz. Ǎǈ. § ǉ  bek.  

 

Az eszközök és források értékelési szabályzatának célja, hogy meghatározásra ker(ljenek 
azok az értékelési elvek, módszerek, amelyekkel a költségvetési szerv rögzíti az eszközei 
és a forrásai értékét. 
  

Az értékelési módszerek a költségvetési szerven bel(l minden érintett munkavállaló 
számára egyértelműek kell legyenek, és tájékoztatást kell adnia a belső, illetve a k(lső 
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ellenőrzés számára a költségvetési szerv könyvvezetési és költségvetési beszámoló 
készítési kötelezettsége során követett értékelési gyakorlatról. Az értékelés általános 

szabályai alapján fontos, hogy az eszközök és források értékelésénél a számviteli 
politikában rögzített vállalkozás folytatásának elvét, az egyedi értékelés, a valódiság és 
az óvatosság elvét alapul vegyék. 
 Az előző év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók 
meg, ha a változtatást előidéző tényezők tartósan – legalább egy éven túl – jelentkeznek, 

és emiatt a változás állandónak, tartósnak minős(l. Ez esetben a változtatást előidéző 
tényezőket és számszerűsített hatásukat írásban dokumentálni kell. Az eszközöket és 
kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni és egyedenként értékelni kell, 
kivéve, ha a számviteli politikában rögzített esetekben a csoportos értékelés is 
megengedhető.  
Az egyes mérlegtételek értékelése során figyelembe kell venni minden olyan 
értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés 
napjáig bekövetkezett és ismertté vált. A beker(lési érték részét képező tételek 
elszámolásának időpontjára a Szt. ǌǏ. § Ǒ  bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az 
eszköz értékének utólagos módosítása során akkor kell a k(lönbözet összegét jelentősnek 
tekinteni, ha az meghaladja az eredetileg elszámolt beker(lési érték ǉ%-át, de legalább a 
százezer forintot.  
 

A szabályzat megfelel a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak, a belső 
ellenőrzés intézkedést nem javasolt.  Az eszközök és források értékelési 
szabályzatában rögzítettekkel a szervezet működési sajátosságaihoz igazodva veszi 
számba a számviteli beszámolóba ker(lő értékeket. 
 

Az Intézményvezető elkészítette a pénzkezelési szabályzatot, mely ǊǈǊǉ. november ǉ-
jétől hatályos.  számviteli törvény ǉǌ. § Ǎ  bek. d  pont, Áhsz. Ǎǈ. § ǉ  bekezdés   
A pénzkezeléssel kapcsolatos eljárásrend a Gazdasági Ellátó Szervezet pénzkezelését 
is több ponton részletezi, az Intézmény vonatkozásában a pénzkezelés rendje 
kiolvasható a szabályozásból. Az anyagi felelősségi nyilatkozatok az érintett 
pénzkezelők vonatkozásában aláírásra ker(ltek.  
A szabályzat ǋ.sz. melléklete szerint a Bentlakásos intézmény pénzkezelő helyként szerepel, 
ugyanakkor a szabályzat ǉǊ. oldala szerint nincs pénzkezelő hely a Bentlakásos 
Intézményben. Javasolt a szabályzatban is az összhang megteremtése. 
 

A pénzkezelési szabályzat elkészítésének elsődleges célja, hogy abban meghatározásra 
ker(ljenek azok a szabályok, amelyek keretei között a költségvetési szerv kezeli 
pénzeszközeit. A pénzkezelés során fontos kiemelni a kerekítés szabályait. A forintban, 
készpénzzel – bankjegy vagy érme átadásával – történő fizetés esetén, ha a fizetendő 
végösszeg nem öt forintra vagy annak többszörösére végződik, akkor a meghatározott 
kerekítési szabály alapján kell a fizetendő összeget megállapítani és kiegyenlíteni. A 
költségvetési szerv a költségvetési gazdálkodásával és a pénzellátással kapcsolatos 
minden pénzforgalmat a költségvetési számlán – ideértve az elszámolási számla alcímű 
számláit is – köteles lebonyolítani. A költségvetési szerv fizetési számlát és ehhez 
kapcsolódóan alcímű számlákat, a letéti pénzeszközök kezelésére letéti számlát, 
valamint ha sz(kséges és indokolt, devizaszámlát vezet.  
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Pénz- és értékkezeléssel csak b(ntetetlen előéletű, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező 
dolgozó bízható meg, akinek a feladata a forgalom bizonylatolt lebonyolítása a 
pénz(gyi fegyelem betartásával.  
 5sszeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni a pénz(gyi, a könyvelési, a 
bérelszámolási és anyagbeszerzési feladatkörben foglalkoztatott dolgozókat, akik 

utalványozási vagy ellenőrzési jogosultsággal rendelkeznek. Ugyancsak 
összeférhetetlen munkakörben dolgozónak kell tekinteni azokat a személyeket is, 
akiknek a bankszámla feletti rendelkezési jogosultságuk van, továbbá a pénztárosnak és 
helyettesének a Ptk. ǐ ǉ. § ǉ  bekezdés ǉ–Ǌ. pontjában meghatározott közeli 
hozzátartozóit.  
 

Az Intézmény vezetője elkészítette a számlarendet ǊǈǊǉ. október Ǌǎ-án, ǊǈǊǉ. november 
ǉ-i hatállyal. számviteli törvény ǉǎǉ. § ǉ  és ǌ  bekezdés, Áhsz. Ǎǉ. § Ǌ  bek.   
Tartalmában a számlarend megfelel a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.  
A számlarend meghatározza az alkalmazott főkönyvi számlákat, azok tartalmát, azok 
bizonylati alátámasztásának rendjét és ezzel biztosítja a beszámoló elkészítését. A 
számlarend alapvető feltétele az átlátható és elszámoltatható gazdálkodásnak. 
 

A Számlarend célja, hogy a költségvetési szerv meghatározza a folyamatos könyvvezetés 
szabályait – az Szt. és az Áhsz. előírásaira figyelemmel –, ami alapján a költségvetési 
beszámoló, az időközi mérlegjelentés maradéktalanul elkészíthető. 
Számlarendet minden könyvvezetésre kötelezett költségvetési szervnek kell készítenie. 
A Számlarend célja továbbá, hogy a költségvetési szerv hatályos Számviteli Politikájának 
technikáját részletezze, és ezzel is biztosítsa a költségvetési beszámoló készítéséhez 
sz(kséges alapinformációkat. 
Számlarend a Számviteli Politika gyakorlati érvényesítését biztosítja. 
A Számv.tv. szerint a Számlarendnek a következőket kell tartalmaznia: 

− minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését, 
− a főkönyvi számla tartalmát, ha az a megnevezésből nem egyértelműen 

következik, 
− a főkönyvi számlára történő könyvelés jogcímeit, a számlát érintő 

gazdasági eseményeket, más számlákkal való kapcsolatát, 
− a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát, 
− a Számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet. 

 

A költségvetési szervnél az Áhsz. a Számlarend kialakításához az Szt. előírásain 
túlmenően a következő tartalmi szempontok megjelenítését is megfogalmazza  

− biztosítani kell a beszámoló valódiságának alátámasztását, 
− megfelelő bizonylati és okmányfegyelmet kell kialakítani, 
− szabályozni kell az eszközök minősítési rendjét, annak szempontjait, 
− ki kell alakítani a részletező analitikus  nyilvántartások körét, a 

nyilvántartások vezetésének szabályait, a főkönyvi könyveléssel való 
egyeztetési pontokat, 

− szabályozni kell az egységes rovatrend rovataihoz kapcsolódóan vezetett 
nyilvántartási számlák adataiból a pénz(gyi könyvvezetéshez kész(lt 
összesítő bizonylatok feladások  elkészítésének rendjét, az összesítő 
bizonylat tartalmi és formai követelményeit, 
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− szabályozni kell a sajátos elszámolásokat. 
 

Az Intézmény vezetője elkészítette Beszerzési szabályzatát ǊǈǊǉ. évre, mely ǊǈǊǉ. 
november ǉ-jétől hatályos.   Ávr. ǉǋ. § Ǌ  bek. b  pont  A szabályzatban rögzítésre 
ker(ltek a beszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések, szolgáltatások. 
 

A szabályzat nem tartalmazza a közbeszerzésekről szóló ǊǈǉǍ. évi CXLIII. törvény 
Kbt. által kivételként meghatározott beszerzéseket, valamint a Kbt. hatálya alá 

tartozó beszerzéseket.  
 

A nettó Ǌǈǈ ǈǈǈ Ft összeghatárig terjedő egyedi értékű becs(lt értékű  beszerzés esetén 
az Intézmény nem folytat le beszerzési eljárást, hanem a rendelkezésére álló árlista, 
interneten történő tájékozódás vagy árajánlat-kérés alapján kész(l el a megrendelő, vagy 
adott esetben a szerződés. 
 

A nettó Ǌǈǈ ǈǈǈ Ft-ot elérő, illetve meghaladó, egyedi értékű becs(lt értékű  beszerzés 
esetén az Intézmény köteles legalább három érintett gazdasági szereplőtől írásban 
árajánlatot kérni.  
 

Sz(kséges szabályozni, hogy a nettó ǉ ǈǈǈ ǈǈǈ Ft-ot elérő, illetve meghaladó, de a 
mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyedi értékű becs(lt értékű  
beszerzés esetén az Intézmény versenyeztetési eljárást kell, hogy lefolytasson. 
Javasolt a szabályzat kiegészítése, rögzítve a versenyeztetési eljárás folyamatát is.  
 

A javasolt kiegészítésekkel  biztosítottak a beszerzések szabályozott 
lebonyolításának, a közpénz felhasználás átláthatóságának a feltételei.  
E tárgykörben intézkedés nem történt.  

A szabályzat nem tér ki az EU támogatáshoz kapcsolódóan szabálytalanságra  az 

ǉǋǈǋ/Ǌǈǉǋ/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet Ǌ. cikk ǋǎ. pontjában foglaltak, az 
EMVA forrás esetén a KAP rendelet Ǌ. cikk ǉ  bekezdés g  pontjában foglaltak, továbbá 
nemzeti jogszabály, a támogatási szerződés, az ǉǋǈǋ/Ǌǈǉǋ/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet ǋǐ. cikk Ǐ  bekezdésében meghatározott finanszírozási megállapodás 
vagy a végső kedvezményezett és a pénz(gyi közvetítő között kötött szerződés, illetve a 
végső kedvezményezett javára kiadott kezességvállalási nyilatkozat alapján a végső 
kedvezményezettet terhelő kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeképpen 
Magyarország pénz(gyi érdekei sér(lnek, illetve sér(lhetnek. 
Integritás tanácsadó kijelölésre nem ker(lt.  

Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének nevében a szabályzatban 
foglaltak szerint kell, hogy ellássa a szervezeti integritást sértő és a korrupciós 
kockázatokra vonatkozó bejelentések továbbiakban  bejelentés  fogadásával és 
kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat. 

Az integritás tanácsadó elláthatja a vizsgálóbiztosi feladatokat is olyan fegyelmi 
eljárásban, ahol az eljárás alá vont személy esetében ajándék jogosulatlan elfogadása, 
hivatali helyzettel történő visszaélés vagy az érintett befolyásolása mer(l fel. 
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ǋ. Az erőforrásokkal munkaerő, tárgyi és pénzeszközök  való gazdálkodás szabályszerű, hatékony 
és eredményes-e. Megfelelő-e az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás gyakorlata 

3.1. A kiadási előirányzatok tervezésének, módosításának, felhasználásának vizsgálata a 
jogszabályi előírásoknak és a fenntartó által kiadott irányelveknek való megfelelőség 
vonatkozásában 

 

Az Intézmény – P(spökladányt érintő – ǊǈǊǉ. évi eredeti kiadási előirányzata   
o személyi juttatások eredeti előirányzata  119 771 134 Ft 

o járulékok         17 819 597 Ft 

o dologi kiadások        42 810 693 Ft 

   összesen     180 401 424 Ft 

o felhalmozási kiadás         2 107 122 Ft  

  összes kiadás      182 508 546 Ft 

 

Észrevételezi a belső ellenőrzés, hogy az Intézményi kiadásokat nem részletezték, kivétel a 
Bentlakásos otthon. Javasolja a belső ellenőrzés a telep(lések vonatkozásában részletező 
kimutatás elkészítését.  
A rendelkezésre bocsátott Pénzforgalmi info adatai alapján a személyi juttatások eredeti előirányzata 
8 314 000 Ft-tal csökkent, mely érintette a törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítését, a  
foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítését, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítését.  
 

A dologi kiadások ǍǍ 965 840 Ft-ra módosultak, a növekedés érintette a vásárolt élelmezés, továbbá 
a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítését.  
 

Előirányzat-módosítás a felhalmozási kiadások vonatkozásában történt. P(spökladány Város 
5nkormányzata Képviselő-test(lete a ǋǍ/ǊǈǊǉ. VIII.Ǌǎ.  önkormányzati test(leti határozatával a 
Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
P(spökladány  telep(lésre vonatkozóan arról döntött, hogy   
o a ǊǈǊǉ. évi állami támogatás többletbevételéből ǎ 141 884 Ft-ot az intézmény felhalmozási 

kiadásaira fordítson, ezen bel(l gépjármű és az Újtelepi városrészre térfigyelő kamera 
beszerzésére, 

o a ǊǈǊǉ. évi állami támogatás többletbevételéből  ǋ 080 ǍǏǉ Ft elvonásra ker(l a telep(lési 
hozzájárulás csökkentéseként,  

o 10 ǑǑǎ ǌǐǎ Ft előző évi maradványa viszont elvonásra ker(lt, melynek  visszautalásáról 
intézkedni kellett.   

A Család-és gyermekjóléti központ gépjármű értékesítéséből származó ǐǍǈ ǈǈǈ Ft bevételi 
előirányzat a p(spökladányi tartalék sort növelő tétel a felhalmozási kiadások között. 
ǊǈǊǉ. évben a kiadások alakulását az alábbi táblázat szemlélteti   

megnevezés  eredeti 

előirányzat Ft  

módosított 
előirányzat Ft  

teljesítés Ft  teljesítés a módosított 
előirányzathoz 
viszonyítva %  

személyi juttatások  119 771 134 111 457 134 108 915 650 97,72 

járulékok 17 819 597 17 819 597 16 476 881 92,46 

dologi kiadások  43 293 693 55 965 840 54 319 059 97,06 

beruházások, felújítások 2 107 122 18 831 708 10 656 498 56,59 

összesen  182 991 546 215 070 765 201 364 574 93,63 
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A Bentlakásos Otthon kiadásai önálló költségvetési előirányzatként ker(ltek megtervezésre az 
alábbiak szerint   

megnevezés  eredeti előirányzat Ft   
személyi juttatások 51 492 488 

járulékok  7 813 500 

dologi kiadások  34 133 461 

felhalmozási kiadások  350 000 

összesen   93 789 449 

hiány  -17 650 594 

 

A személyi juttatások között a béren kív(l megtervezésre ker(ltek a bérpótlékok, a ruházati 
költségtérítés, munkábajárás költségtérítése, a hétvégi ételszállítás miatti munkavégzés tiszteletdíja.  
A dologi kiadások között a köz(zemi költségek, mosodai szolgáltatás, védőeszköz vásárlás, szoftver 
használat, élelmiszerbeszerzés, gyógyszer, gyógyászati segédeszközök, valamint az orvosok 
tiszteletdíja.  
Az eredeti előirányzattal szemben a módosított előirányzat összesen ǑǊ 776 348 Ft-ban ker(lt 
meghatározásra, az eredeti előirányzathoz viszonyított csökkenés ǉ 013 ǉǈǉ Ft volt. A személyi 
juttatások ker(ltek csökkentésre  ǋ 500 ǈǈǈ Ft összeggel, ezen bel(l a törvény szerinti illetmények 
teljesítése csökkent, az egyéb k(lső személyi juttatások teljesítése pedig Ǌ 839 000 Ft-tal nőtt.   
 

A Bentlakásos otthonban a kiadások alakulását ǊǈǊǉ. évben az alábbi táblázat szemlélteti   
megnevezés  eredeti 

előirányzat Ft  

módosított 
előirányzat Ft  

teljesítés Ft  teljesítés a módosított 
előirányzathoz 
viszonyítva %  

személyi juttatások  51 492 488 47 992 488 50 094 614 104,38 

járulékok 7 813 500 7 813 500 7 427 756 95,06 

dologi kiadások  34 133 461 34 133 461 34 228 052 100,28 

beruházások, felújítások 350 000 2 836 899 2 753 960 97,08 

összesen  93 789 449 92 776 348 94 504 382 101,86 

ǊǈǊǉ. évben a bentlakásos intézményben a dologi kiadások között textília lepedő, ágynemű 
garnitúra  ker(lt beszerzésre. A kisértékű tárgyi eszköz beszerzések között mutatták ki az Ǎ db  
antidecubitus matracot, Ǎ db elektromos betegágy, ǉ db mosógép, lapos főzőlap, Samsung képalkotó 
egység és Ǌ db hűtőszekrény beszerzését.  
 

 

 

ǋ.Ǌ.A foglalkoztatottak száma, összetétele 

Az Intézmény költségvetésében P(spökladányt érintően engedélyezett létszám ǎǎ fő, melynek  
megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti   

engedélyezett 
létszám fő   

jogszabály 
szerinti létszám  

ténylegesen 
betöltött 
álláshelyek  

be nem töltött 
álláshelyek  

telephely  megjegyzés  

Központi irányítás  
ǌ fő 1/2000. (I.7.) 

SzCsM rendelet 

szerint  

ǌ fő 0   

Szociális étkeztetés  
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Ǎ fő 1/2000. (I.7.) 

SzCsM rendelet 

szerint Ǌ fő  

Ǌ+Ǌ fő  ǉ fő   gépjárművezető  
+ Ǌ fő  

Házi segítségnyújtás  
ǐ fő  1/2000. (I.7.) 

SzCsM rendelet 

szerint  

Ǐ fő  ǉ fő    

Demens személyek nappali ellátása 

Ǎ fő  1/2000. (I.7.) 

SzCsM rendelet 

szerint ǌ fő  

ǌ fő  ǉ fő   

Idős nappali ellátás  
ǋ fő  1/2000. (I.7.) 

SzCsM rendelet 

szerint ǋ  fő  

ǋ fő 0   

Fogyatékos személyek nappali ellátása 

Ǎ fő  1/2000. (I.7.) 

SzCsM rendelet 

szerint ǋ fő 

ǋ+ǉ fő  1 Gárdonyi G. u.  gépjárművezető 
+ǉ  fő 

Pszichiátriai betegek nappali ellátása  
ǌ fő  1/2000. (I.7.) 

SzCsM rendelet 

szerint ǋ fő 

ǋ+ǉ fő  0  gépjárművezető  
+ǉ fő  

Család-és 
gyermekjóléti 
szolgálat Ǎ fő  

15/1998. NM 

rendelet ǌ fő  
ǌ fő  ǉ fő    

Család-és 
gyermekjóléti 
központ ǉǍ fő  

15/1998. NM 

rendelet ǉǍ fő  
ǉǍ fő  0   

Idősek tartós bentlakásos otthona 

ǉǊ fő  1/2000. (I.7.) 

SzCsM rendelet 

szerint ǉǊ fő  

ǉǉ+ǉ fő  0  + ǉ fő gazdasági 
(gyintéző  

ǎǎ fő   ǎǉ fő  Ǎ fő   Ǎ fő  
 

Mint a táblázat adataiból is megállapítható, az engedélyezett létszám Ǒǉ %-át töltötték be, Ǎ 
álláshely (res, melyekre az egyes években volt, amikor terveztek bért, volt amikor nem ker(lt 
bér betervezésre.  

Az ellenőrzött időszakot érintően  

o a szociális étkeztetés feladatellátási helyen ǊǈǊǉ. január ǉ-december ǋǉ. közötti időszakot 
érintően ǊǉǑ ǈǈǈ Ft/hó bérrel volt betervezve egy álláshely, de betöltésre ǊǈǊǉ. évben nem  
ker(lt,  

o a házi segítségnyújtás feladatellátási helyen ǊǈǊǉ. évben egy fő álláshelye betöltésre nem 
ker(lt, de a ǊǉǑ ǈǈǈ Ft/hó  összeg betervezésre ker(lt. Megjegyzi a belső ellenőrzés, hogy az 
álláshely jelenleg sincs betöltve, bár ǊǈǊǊ. évben bért nem terveztek. 

o A demens személyek nappali ellátása feladatellátási helyen egy fő álláshelye 2021. 

szeptember 1-jétől ǊǈǊǊ. április ǋǈ-áig (res. L.K.A GYES-t követően munkába áll  

o Fogyatékos személyek nappali ellátása feladatellátási helyen egy álláshely ǊǈǊǊ. január ǉ-

jétől (res, bér nem ker(lt betervezésre.  
o Család-és gyermekjóléti szolgálatnál egy fő álláshelye ǊǈǉǑ. évben (res volt, bért nem 

terveztek, ǊǈǊǈ. évben az állás (res volt, a bért Ǌǉǈ ǎǈǈ Ft/hó összegben betervezték, ǊǈǊǉ. 
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január ǉ. – július ǋǉ. közötti időszakban (res volt, ǊǈǊǉ. augusztus ǉ-jétől ker(lt az állás 
betöltésre  P.J.A. személyében. 

o ǊǈǊǊ. évben egy álláshely visszaker(lt a Család-és gyermekjóléti központhoz. 
Felhívja a belső ellenőrzés a figyelmet arra, hogy a jóváhagyott költségvetésben meghatározott 
létszámhoz minden esetben bér is tartozik.  

Sz(kséges azonban fel(lvizsgálni, hogy ha egy éven bel(l az álláshely betöltésre nem ker(lt, 
sz(kség van-e az álláshely betöltésére.  

Továbbá az (res álláshelyen a létszámhoz megtervezett bér bérmegtakarítást keletkeztet, mely 
lényegesen előnyösebb pozíciót jelent az intézmény számára. jutalom, díjazás stb.  

Átgondolásra javasolja a belső ellenőrzés a tényleges feladatmutatók alapján a foglalkoztatotti 

létszámot, sz(kség esetén a zárolást. 
Ott, ahol az engedélyezett létszám több, mint a feladatmutató által megengedett, az Intézmény 
gépkocsivezetőkkel töltötte be az álláshelyet.  kivétel a Bentlakásos intézmény, ahol a jogszabály 
lehetőséget biztosít a gazdasági (gyintéző foglalkoztatására, amit a belső ellenőrzés indokoltnak 
is tart) 

Házi segítségnyújtás feladatellátásához kapcsolódóan pedig összességében ǋ fő létszám 
indokolt, a Ǐ fő engedélyezett létszámhoz képest.    
A ǌ fő gépjárművezető munkaidő kihasználtsága nem biztosított az intézmény ǋ gépjárművel 
rendelkezik , egy fő álláshelyet azért fenntartani, hogy a szabadságolás időszakára is biztosított 
legyen a gépjárművezető személye, nem a takarékos, megfontolt gazdálkodást t(krözi.  

A gépjárművezetők munkaköri leírása egységes, feladatuk:  

✓  az ebéd átszállítása és házhoz szállítása,  
✓ a rábízott ellátottak biztonságos szállítása,  
✓ menetlevelek vezetése, (zemanyag elszámolása,  
✓ indulás előtt a gépkocsi átvizsgálása víz, olaj, diesel, fékolaj, gumik nyomásának 

ellenőrzése, szélvédő, rendszámtáblák, lámpák megtisztítása, irányjelző, k(rt, kormány 
holtjáték és a fékek ellenőrzése , 

✓ gépkocsi tisztasága,  
✓ javítás utáni átvételnél a lecserélt alkatrészek visszakérése,  
✓ munkavédelmi, tűzvédelmi, KRESZ előírások és a munkafegyelmi előírások betartása.  
A gépjárművezetők más feladattal nincsenek megbízva! 

ǋ.ǋ.A személyi juttatás rendszeres, nem rendszeres, k(lső  kiadási előirányzat felhasználásának 
vizsgálata, a kifizetések indokoltságának ellenőrzése 

 A közalkalmazotti jogviszonyban dolgozókat ellátott munkakör(k és közalkalmazotti 
jogviszonyban eltöltött idej(ket figyelembe véve jogszabály alapján ǉǈ fizetési osztályba és ǉǌ 
fizetési fokozatba lehet besorolni. A fizetési osztályok a közalkalmazotti munkakörök 
ellátásához előírt iskolai végzettséget, állam által elismert szakképesítést, szakképzettséget, 
illetve doktori címet, tudományos fokozatot jelentik. A fizetési fokozatok pedig az 
osztályokhoz tartozó ǉǌ fokozatot, vagyis a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtartamot 
jelentik. A munkáltatónak a közalkalmazott besorolásánál elsősorban azt kell rögzítenie - a 

kinevezési okmányban -, hogy a közalkalmazottat milyen feladatra alkalmazza, milyen 
munkakörben foglalkoztatja és e munkakör ellátása milyen képesítés meglétét támasztja 
követelményként. 
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A rendszeres személyi juttatások tételes ellenőrzése során az érvényben lévő besorolásokat, 
azokhoz kapcsolódó illetményeket, illetmény-növekedéseket, a pótlékok mértékét, 
összegszerűségét és odaítélésének jogosságát, valamint a közalkalmazotti alapnyilvántartást 
és azt alátámasztó dokumentumok meglétét vizsgálta a revízió. Az ellenőrzés során tett 
megállapítások általánosságban az alábbiak   
 

 a munkaköri szakmai illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 
véleményezéséről szóló ǋǋ/ǉǑǑǐ. VI.Ǌǌ.  NM rendelet szerinti alkalmassági vizsgálatokról 
rendelkező „kiskönyvek”-ről a nyilvántartást vezetik. Az NM rendelet 5. sz. 

mellékletének Ǒ. pontja értelmében – mivel fokozott pszichés terheléssel járó 
tevékenységet végeznek a szociális intézmény munkavállalói - évenkénti egészség(gyi 
alkalmassági vizsgálatra kötelezettek. NM rendelet ǎ. § ǉ  bekezdés e.  pontja   

 A közalkalmazotti alapnyilvántartások a dolgozók személyi anyagában rendelkezésre 
álltak,  

 A munkáltatónál vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartásba az érintetteken kív(l csak 
a rájuk vonatkozó jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából, e 
munkakörben dolgozók tekinthetnek bele. A személyi anyagokban az ún. „Betekintési 
nyilatkozat”-ok fellelhetők voltak, figyelemmel a Kjt. ǐǋ/D. §-ában foglaltakra.   

 Erkölcsi bizonyítvánnyal a közalkalmazottak rendelkeztek. A ǊǈǈǑ. január 1-jétől hatályos 
rendelkezések szerint a közalkalmazott alkalmazásának előfeltétele a b(ntetlen előélet 
igazolása ǉǑǑǑ. évi LXXXV. törvény ǍǏ-ǍǑ. §-ai, és a ǎ/Ǌǈǈǈ. II.ǉǉ.  BM rendelet 
értelmében]. 

 Az iskolai végzettséget dokumentáló bizonyítványok másolatai a dolgozókat érintően az 
iratanyagokban fellelhetők voltak.  

 A sz(kséges, előírt iskolai végzettséggel a dolgozók rendelkeznek. Az ǉ/Ǌǈǈǈ. SzCsM 
rendelet ǎ. § ǉ  bekezdése b  pontjában rögzítettek szerint az  ellátásban részes(lő személyekkel 
közvetlen(l foglalkozó, személyes gondoskodást végző személyek legalább nyolcvan 
százalékának szakképzettnek kell lennie nappali ellátás és bentlakásos intézményi ellátás 
esetén.  

 A közalkalmazotti jogviszonyban eltöltött idő számítása során a Kjt. ǐǏ/A. §-ában 
foglaltakat kell figyelembe venni.  

 A Kjt. ǐǏ/A. §-ának ǉ  bekezdése, illetve ǋ  bekezdésének a  pontja figyelembevételével a 
közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött időt a közalkalmazott besorolásánál fizetési 
fokozat megállapításánál  munkaviszonynak nem lehet tekinteni, mivel a 
Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja szerint a közfoglalkoztatási jogviszony nem 

tekinthető munkaviszonynak. Egy speciális foglalkoztatási jogviszonyról van szó, mely 
idejét ezért nem lehet jogszerző időként figyelembe venni sem a fizetési fokozat, sem a 
jubileumi jutalom szempontjából. 

 A szociális összevont ágazati pótlék odaítélése az ellenőrzött esetekben megfelelt a 
hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.  

 A ǊǍǏ/Ǌǈǈǈ. Kormányrendelet ǉǍ/C. §-a alapján az ún. egészség(gyi kiegészítő pótlék a 
szociális intézményben a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működés(k feltételeiről szóló miniszteri rendeletben kötelezően előírt 
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egészség(gyi végzettséggel betölthető munkakörökben foglalkoztatott orvos, 
intézményvezető ápoló  közalkalmazott, továbbá az egészség(gyi engedéllyel rendelkező 
szociális intézményben, valamint a szakápolási központban ápolói, szakápolói 
munkakörben, magyar egészség(gyi szakdolgozói kamarai tagság mellett foglalkoztatott 
közalkalmazott. 
Az egészség(gyi kiegészítő pótlék összege, ahogy a szociális ágazati összevont pótléknál 
is, a foglalkoztatott fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje 
alapján változik, a konkrét összegeket a Kormányrendelet Ǐ. számú melléklete 
tartalmazza. 

A munkaköri elnevezések az SZCSM rendeletben foglaltaknak megfeleltek.  

 Az intézmény szakdolgozóinak működési nyilvántartásba vétele, a központi 
továbbképzési nyilvántartási rendszerben való dokumentálása, továbbképzéseken, 
szakmai napokon való részvétele a személyi anyagokban dokumentált.  

 

 Határozott időre szóló kereset-kiegészítést határozattal támasztották alá.  

Az adatvédelmi törvényben, valamint az info törvényben foglaltak figyelembevételével az 
ellenőrzött dolgozók nem névvel, hanem monogrammal szerepelnek az ellenőrzési 
jelentésben. Az alábbi foglalkoztatott dolgozók személyi anyaga ker(lt tételesen ellenőrzésre  

o M.Tné 2018. szeptember 1-jétől ker(lt kinevezésre,  a Család-és gyermekjóléti szolgálat 
vezetői feladatait látta el ǊǈǊǈ. március ǋǉ-én kelt megbízás szerint,  ǊǈǊǈ. január ǉ-jétől 
visszamenőlegesen ǊǈǊǈ. szeptember ǋǈ-áig, kinevezésében meghatározott 
munkakörének változatlanul hagyása mellett.    Szakképesítése  szociálpedagógus, alap 
szociális vezetőképzés  

Nevezett szociális ágazati összevont pótléka ǊǈǊǊ. január ǉ-ǊǈǊǊ. ǉǉ.ǋǈ. közötti időre 
183 ǈǈǈ Ft összegben ker(lt megállapításra, illetve határozott időre szóló 
keresetkiegészítésben részes(lt, valamint vezetői pótlék ker(lt részére megállapításra.  A 
munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítést a továbbképzések szervezése, 
lebonyolítása, nyilvántartása, továbbképzési terv készítése, Erzsébet táborok 
pályázatának írása, lebonyolítása, koordinálása feladatokhoz kapcsolódóan határozta 
meg részére az Intézmény vezetője.  

o Z.K. pénz(gyi adminisztrátor, kinevezésre ker(lt ǊǈǉǏ. január ǉ-jétől. Munkaköri leírása 
ǊǈǊǈ. október ǉǍ-én kelt. Feladatát képezi az analitikus nyilvántartások naprakész 
vezetése, folyószámla egyeztetés, a szállítókkal levelezés, a beérkező számlák alaki és 
tartalmi egyeztetése, ellátmány kezelése, havi (zemanyag-elszámolások elkészítése, 
gépkocsik használatával kapcsolatos feladatok, tűz-és munkavédelmi nyilvántartások 
vezetése, elvégzi a raktár kezeléséből adódó ellenőrzési feladatokat, leltározás, selejtezés 
végrehajtása, informatikai eszközök karbantartásának figyelemmel kísérése, 
anyaggazdálkodás, beszerzések bonyolítása, bejövő számlák adminisztrálása, 
nyilvántartása, pénz-és értékkezelés, pénzellátás folyamatos biztosítása, a költségvetés 
felhasználásának figyelemmel kísérése.  Iskolai végzettsége  érettségi, és számítógépes 
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adatrögzítő. Illetményén fel(l szociális ágazati összevont pótléka ǌǐ ǈǈǈ Ft, és 
munkáltatói döntésen      alapuló határozott idejű keresetkiegészítésben részes(l. A 
munkáltatói döntés értelmében a munkavállaló az intézmény minden telephelyén teljes 
körűen ellátja a munkavédelmi képviselői tisztséghez tartozó feladatokat. Kapcsolatot 
tart az intézmény által a kötelező tűz-és munkavédelmi feladatokat ellátó céggel. A 
térítésköteles ellátásokhoz kapcsolódó ellátotti térítési díjak beszedését koordinálja. A 
munkavállaló ǉǎ órás munkavédelmi képviselő I. képzésen vett részt. 

o N.K.A. fogyatékosok nappali ellátása feladatellátási helyen van foglalkoztatva. ǊǈǉǏ. 
december 28-án kelt kinevezés-módosítása szerint Ǌǈǉǐ. január ǉ-jétől határozatlan időre, 
terápiás munkatárs munkakörben ker(lt alkalmazásra. ǊǈǊǈ. április Ǌǈ-án kelt 
munkaköri leírásában munkaköre szociális munkatárs. ǊǈǊǈ. június ǉǊ-én 
szociálpedagógus szakképesítést szerzett. ǊǈǊǈ. október ǉǍ-étől a dolgozó munkaköre 
szociális munkatársra módosult. 

o D.A. fogyatékosok nappali ellátása feladatellátási helyen foglalkoztatott munkavállaló. 
Munkaviszonyának kezdete Ǌǈǉǉ.ǈǌ.ǉǐ.  Szociális asszisztens Ǎǌ ǏǎǊ ǈǊ  szakképesítést 
szerzett 2021. szeptember 21-én, a feladatellátáshoz kapcsolódóan szakképzettnek 
minős(l. 

o Kné N.N. időskorúak demens személyek  nappali ellátása feladatellátási helyen 
foglalkoztatott munkavállaló. Munkaviszonyának kezdete ǊǈǉǑ.ǈǏ.ǈǉ. Szociális 
asszisztens (54 ǏǎǊ ǈǊ  szakképesítést szerzett ǊǈǊǉ. szeptember Ǌǉ-én, a feladatellátáshoz 
kapcsolódóan szakképzettnek minős(l. 

o V.Gyné pszichiátriai betegek nappali ellátása feladatellátási helyen foglalkoztatott 
munkavállaló. Munkaviszonyának kezdete ǉǑǑǌ.ǈǎ.ǊǏ. Munkaköre  terápiás munkatárs, 
szakképesítése  felnőtt szakápoló általános ápoló és általános asszisztens. Szociális 
asszisztens (54 ǏǎǊ ǈǊ  szakképesítést szerzett ǊǈǊǉ. szeptember Ǌǉ-én, a feladatellátáshoz 
kapcsolódóan szakképzettnek minős(l. 

o K.Iné  házi segítségnyújtás feladatellátási helyen gondozó fogyatékossággal élők 
gondozója . Kinevezése Ǌǈǉǐ.ǈǉ.ǊǊ-én kelt, mely szerint ugyanezen naptól határozott 
időre Ǌǈǉǐ.ǉǊ.ǋǉ-ig szociális gondozó munkakörben ker(lt alkalmazásra. Kinevezés 
módosítása ǊǈǉǑ. január ǋ-án kelt, mely szintén határozott időre, ǊǈǉǑ.ǈǉ.ǈǉ.-től 
2019.12.31-ig szólt. Kinevezés módosítása ǊǈǊǈ. ǈǉ.ǈǉ-től visszamenőleges hatállyal 
határozatlan időre ker(lt foglalkoztatásra. Munkaköri leírása ǊǈǊǈ. ǈǌ.ǈǊ-án kelt, 
gondozói feladatok ellátására. Képesítése  OKJ ǋǋǏǎǊǈǉǈǈǉǈǋǋǈǉ fogyatékossággal élők 
gondozója szakképesítés – elágazás  Ǌǈǉǌ.  

Az Intézményvezető határozata értelmében nevezettnek a munkakör betöltéséhez 
sz(kséges szakképzettsége nem felel meg az ǉ/Ǌǈǈǈ. I.Ǐ.  SzCsM rendelet ǋ. sz. 

mellékletében foglalt előírásoknak, az Intézmény vezetője ǊǈǊǊ.ǈǉ.Ǌǎ.-ǊǈǊǍ.ǈǉ.Ǌǎ. közötti 
időszakot érintően felmentést adott, mely időpontig a szakképesítést meg kell szereznie, 
ellenkező esetben a közalkalmazotti jogviszony megsz(ntethető. 
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o L.I. házi segítségnyújtás feladatellátási helyen foglalkoztatott munkavállaló. ǊǈǉǑ.ǈǍ.ǉǍ-

étől ker(lt kinevezésre három hónapos próbaidő kikötésével, határozott időre,  gondozó 
munkakörbe ǊǈǉǑ.ǉǊ.ǋǉ.-ig Kinevezés módosítása ǊǈǊǈ. ǈǉ.ǈǋ-án kelt, ǊǈǊǈ.ǈǉ.ǈǉ.-től 
visszamenőleges hatállyal  határozatlan időre. Szakképesítése  szociális gondozó és 
ápoló.  

o D.Csné  házi segítségnyújtás feladatellátási helyen foglalkoztatott munkavállaló 
2017.02.13-ától ker(lt foglalkoztatásra gondozó munkakörbe. Szakképesítése  szociális 
gondozó és ápoló, megfelel az ǉ/Ǌǈǈǈ. SzCsM rendelet ǋ.sz. mellékletében foglaltaknak. 

o G.Gy. Család-és gyermekjóléti központ feladatellátási helyen foglalkoztatott 
munkavállaló, ǊǈǉǑ.ǈǉ.ǈǉ-től ker(lt foglalkoztatásra óvodai – iskolai szociális segítő 
munkakörbe. Szakképesítése  szociálpedagógus Munkaköri leírása ǊǈǉǑ.ǈǉ.ǈǊ-án kelt, 
óvodai – iskolai szociális segítő, munkavégzés helyeként a járásban levő oktatási 
intézmények ker(ltek rögzítésre. 

o T.B. a Család-és gyermekjóléti Központ szakmai vezetője  esetmenedzsere ǊǈǉǑ. január 
1-jétől ker(lt foglalkoztatásra. ǊǈǉǑ. február ǉǑ-én kelt vezetői megbízása ǊǈǉǑ. január ǉ-

jétől hatályos ǊǈǉǑ. december ǋǉ-éig, alapfeladatának változatlanul hagyása mellett. a 
ǊǈǊǈ. március ǋǉ-én kelt vezetői megbízása ǊǈǊǈ. január ǉ-jétől ǊǈǊǈ. november ǋǈ-áig 
ker(lt rögzítésre. ǊǈǊǊ. január ǉ-jétől ǊǈǊǊ. november ǋǈ-áig szakmai vezetői feladatokat 

lát el, pótléka Ǌǈ ǈǈǈ Ft. Munkaköri leírása ǊǈǉǑ.ǈǉ.ǈǊ-án kelt, amelyben a munkakör 
megnevezése szakmai vezető, a vezetői feladatokat és az esetmenedzseri feladatokat is 
részletesen tartalmazza. ǊǈǊǊ. február Ǌǐ-án kelt illetményen fel(li pótlékát rögzítő 
dokumentum szerint ǊǈǊǊ. január ǉ-jei hatállyal – 2022.06.30-ig – határozott idejű 
keresetkiegészítésben részes(l. A többletfeladatai az alábbiakban ker(ltek 
meghatározásra   

o kiadmányozási feladatok ellátása,  
o esetkonferenciákon és szakmai megbeszéléseken való részvétel,  
o jelzőrendszeri tagokkal való kapcsolattartás, számukra szakmai iránymutatás 

biztosítása,  
o kapcsolattartás a módszertani központtal,  
o szakmaközi konzultációk szervezése,  
o adományozáshoz kapcsolódó feladatok teljeskörű koordinálása,  
o e-papír rendszer használata 

o CSAGYEK program adattartalmának ellenőrzése  
 

- Vné  K.J. szociális étkeztetés feladatellátási helyen foglalkoztatott asszisztens ǊǈǊǈ. 
október ǉ-jétől határozatlan idejű munkavállalóként látja el a feladatát. Szociális 
asszisztens (54 ǏǎǊ ǈǊ  szakképesítést szerzett ǊǈǊǉ. szeptember Ǌǉ-én, a 
feladatellátáshoz kapcsolódóan szakképzettnek minős(l. ǊǈǊǈ. ǈǌ.ǈǉ-jén kelt 
munkaköri leírása kellő részletezettséggel tartalmazza a feladatait. főzőkonyháról 
érkező étel átvétele, a megrendelt mennyiség és maghőmérséklet ellenőrzése, ételminta 
vétel, étel adagolása, ételhordók tisztaságának ellenőrzése, hűtőszekrények 
tisztaságának ellenőrzése, stb.  Munkaköri leírása szerint a munkavállaló határozott 
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időre foglalkoztatott. Mivel ǊǈǊǈ. október ǉ-jétől határozatlan idejűként ker(lt 
foglalkoztatásra, ezt a munkaköri leírásában javítani sz(kséges.  

- Fné K.A. Család-és gyermekjóléti központ jelzőrendszeri tanácsadóként 
foglalkoztatott munkavállaló. ǊǈǊǈ. január ǉ. – december ǋǉ. közötti időszakban 
helyettesítőként ker(lt foglalkoztatásra, határozott időre. Szakképesítése  
szociálpolitikus Munkaköri leírása ǊǈǉǑ.ǈǌ.Ǌǋ-án kelt, mely szerint munkaköre  
esetmenedzser Sz(kségesnek tartja a belső ellenőrzés a munkaköri leírásának 
módosítását pontosítását  a tényleges feladatellátásához kapcsolódóan.  

Az ellenőrzött munkavállalók személyi anyagában fellelhető volt a „Tájékoztatás” arra 
vonatkozóan, hogy a ǋǊǏ/ǊǈǊǉ. VI.ǉǈ.  Kormányrendelet értelmében ǉǈ munkanap 
pótszabadság jár az Intézmény munkavállalóinak a SARS-CoV-Ǌ koronavírus világjárvány 
következményeinek elhárításában. A pótszabadságot az esedékesség évét követő második 
év végéig lehet igénybe venni.  

Az ellenőrzött személyi anyagokból megállapítható volt, hogy az intézmény  
közalkalmazottként foglalkoztatta a munkavállalókat. A bérezés a munka-és pihenőidő, az 
előmeneteli és illetmény megállapítása a Kjt. -ben foglaltak szerint történt.  

Azt azonban észrevételezi a belső ellenőrzés, hogy a kinevezések, módosítások keltezése 
későbbi, mint annak a jogviszonynak a kezdete, amit keletkeztet, illetve amely naptól a 
módosítás bekövetkezett. M.Tné, T.B., G.Gy. L.I. esetében   

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatait ǉǐ fő gondozónő látja el, akik köz(l K.Iné, L.I., 
D.Csné személyi anyagában rendelkezésre állt a munkavállalókkal e tárgykörben megkötött 
szerződés.  A megbízottak a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónők. A jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás készenléti jellegű működése céljából a szerződéseket megkötötték. A 
határozatlan időre szóló megbízási szerződések szerint a gondozók folyamatos készenlétet 
vállalnak a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására. A szerződések 
tartalmazták, hogy ǋǈ percen bel(l jelen kell lenni a riasztás helyszínén. ǉ/Ǌǈǈǈ. I.Ǐ.  SzCsM 
rendelet Ǌǐ. §  

A bentlakásos intézményben három havi munkaidőkert ker(lt meghatározásra, az Mt. Ǒǋ. § 
(1) bekezdésére hivatkozással. A foglalkoztatott dolgozók munkaidőbeosztása tárgykörében 
megállapítható volt, hogy   

- havi munkaidő-keret kész(l,  
- a túlórát a dolgozók részére nem fizetnek,  
- kizárólag a műszakpótlékok ker(lnek feladásra és számfejtésre.  

A 2021.október – november - december havi munkaidő-beosztás tételesen ker(lt 
ellenőrzésre, mely jelenléti ívvel alátámasztásra ker(lt, a belső ellenőrzés hiányosságot 
nem észrevételezett. A munkavállalók a munkabeosztást megismerték, és tudomásul 
vették.  

Kifogásolja azonban a belső ellenőrzés, hogy munkaidő-keret zárása nem történt meg, nem 
volt megállapítható, hogy hogyan számoltak el a munkavállalóval. A három havi 
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időkeretben összességében Ǎǈǌ munkaórát lehetett elrendelni rendes munkaidőben, 
munkavállalónként. Ebből munkavállalónként le kellett vonni a csökkentő tényezőket 
szabadság, távollét  amikor a munkavállaló nem volt munkavégzésre kötelezett. A 

csökkentő tényezőket levonva kapjuk meg, hogy a rendes munkaidőben hány órát kellett 
dolgozni, és ezzel szemben ténylegesen hány órát dolgozott a munkavállaló. A 
munkaidőkeret végén, mint rendkív(li munkavégzést kell elszámolni, vagyis az alapbéren 
fel(l mennyi bérpótlékra jogosult a munkavállaló. Tehát a munkaidőkeret végén esedékes a 
munkaidőkereten fel(l teljesített órákra járó bérpótlék megállapítása és elszámolása.  

 ǋ.ǌ. A befektetett eszközök és készletek állományának, összetételének és 
nyilvántartásának, ezek változásának és a vonatkozó szabályzatokkal való 
összhangjának vizsgálata, gyógyszernyilvántartás rendje 

A befektetett eszközök nyilvántartását a GESZ végzi az alkalmazott programmal. Észrevételezi a 
belső ellenőrzés, hogy a vásárlásokat dokumentáló számlák mellett az állományba vételi 
bizonylatok csatolásra nem ker(ltek. Az ǉ/ǊǈǉǑ. sz. átfogó ellenőrzés már észrevételezte, 
intézkedés nem történt.  

Megállapította a belső ellenőrzés, hogy az analitikus nyilvántartás nem teljeskörűen vezetett. 
Javasolta a belső ellenőrzés a nyilvántartásban az adatok teljeskörű rögzítését.  

A nullára leírt tárgyi eszközök nyilvántartása tárgykörében pedig a tárgyi eszközöket a főkönyvi 
nyilvántartás keretében addig kell kimutatni, amíg azokat rendeltetés(knek megfelelően 
használják, f(ggetlen(l attól, hogy azoknak van nettó érték(k, illetve azok nullára leírtak, de 
f(ggetlen(l attól is, hogy van hulladék érték(k vagy nincs. Ha a főkönyvi nyilvántartásban 
szereplő tárgyi eszközöket már rendeltetés(knek megfelelően nem használják, mert azok 
használhatatlanok, mert azokat selejtezték, akkor azok értékét a bruttó értéket és az elszámolt 

értékcsökkenést  a főkönyvi nyilvántartásból ki kell vezetni, de az analitikus nyilvántartásból is. 
A számviteli törvénynek a számlarenddel kapcsolatos követelménye az, hogy az analitikus 
nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenni(k a főkönyvi könyveléssel és a kettő között 
az értékadatok számszerű egyeztetésének a lehetőségét biztosítani kell.  

A mérlegbe beker(lő adatok helyességét leltárral kell alátámasztani. A leltár összeállítása során 
a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést a mérleg 
fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni. Az analitikus nyilvántartásnak a ténylegesen 
meglevő tárgyi eszközöket kell tartalmaznia akkor is, ha azok már nullára leírtak, de 
rendeltetés(knek megfelelően hasznosítottak.  

A befektetett eszközök alakulását ǊǈǊǉ. év lezárásával főkönyvi számonként az alábbi táblázat 
szemlélteti   

megnevezés  Segítő Kezek 
P(spökladányi 
Központ Szent I. 
u. 33.sz.  

Segítő Kezek 
P(spökladányi 
Központ Karcagi 
u. telephely  

Segítő Kezek 
P(spökladányi 

Központ 
Gárdonyi G. u. 
telephely   

Család-és 
Gyermekjóléti 
Központ  

Bentlakásos 
Intézmény  

 összes bruttó érték Ft   
1129142 Teljesen 0-ig, vagy 

maradványértékig leírt, (zleti 
forgalomképes kisértékű szellemi 

termékek aktívált állományának 
értéke  

1 225 507 72 156 144 312 686 840 178 000 
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ǉǋǉǉǊǋ Üzleti forgalomképes  
egyéb gép, berendezés és felszerelés 
aktívált állományának értéke  

1 338 583  719 070  1 509 545 

13191142 Teljesen (0-ig), vagy 

maradványértékig leírt 
korlátozottan forgalomképes 
informatikai eszközök értéke  

521 687     

13191143 Teljesen (0-ig), vagy 

maradványértékig leírt (zleti  
forgalomképes kisértékű  
informatikai eszközök értéke 

70 000    35 010 

13191242 Teljesen (0-ig), vagy 

maradványértékig leírt 
korlátozottan forgalomképes 
kisértékű egyéb gép, berendezés és 
felszerelés értéke  

1 740 634 28 408 231 093 254 026 1 793 666 

13191243 Teljesen (0-ig), vagy 

maradványértékig leírt (zleti 
forgalomképes  egyéb kisértékű 

gép, berendezés és felszerelés értéke  

1 612 529 189 934    

1129141 Teljesen (0-ig), vagy 

maradványértékig leírt, 
korlátozottan forgalomképes 
kisértékű szellemi termékek 
aktívált állományának értéke  

186 482  505 200   

ǉǊǉǉǌǐǊ Korlátozottan 
forgalomképes k(lönféle egyéb 
építmények aktívált állományának 
értéke  

1 265 288  1 474 498   

ǉǋǉǉǊǊ Korlátozottan 
forgalomképes egyéb gép, 
berendezés és felszerelés aktívált 
állományának értéke  

2 650 642 218 574  218 575 433 071 

ǉǋǉǉǎǋ Üzleti forgalomképes  
járművek aktívált állományának 
értéke 

4 566 929     

1319112 Teljesen (0-ig), vagy 

maradványértékig leírt 
korlátozottan forgalomképes 
informatikai  eszközök értéke 

3 390 561  1 217 127   

1319122 Teljesen (0-ig), vagy 

maradványértékig leírt 
korlátozottan forgalomképes egyéb 
gép, berendezés és felszerelés értéke  

4 409 837 249 800 236 930   

1319162 Teljesen (0-ig), vagy 

maradványértékig leírt 
korlátozottan forgalomképes 
járművek értéke  

5 200 623     

ǉǊǉǉǊǊǊ Korlátozottan 
forgalomképes egyéb célú telkek 
aktívált állományának értéke  

749 000  1 642 000   

ǉǊǉǉǋǋǊ Korlátozottan 
forgalomképes egyéb ép(letek 
aktívált állományának értéke 

34 750   998  70 160 069   

13191142 Teljesen (0-ig), vagy 

maradványértékig leírt 
korlátozottan forgalomképes 
kisértékű informatikai eszközök 
értéke  

 124 910 258 320 2 193 349 5 788 

13191243 Teljesen (0-ig), vagy 

maradványértékig leírt (zleti 
  170 262  624 920 
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forgalomképes  egyéb kisértékű 
gép, berendezés és felszerelés értéke  
mind összesen  28 179 302 36 383 780 76 758 881 3 352 790 4 580 300 

ǊǈǊǉ. évben a p(spökladányi telephelyre 11 304 ǌǑǋ Ft Ft összegű tárgyi eszköz beszerzés történt. 
Porzsák nélk(li porszívót a Karcagi u. telephelyre  és a bentlakásos intézménybe elektromos 
betegágyat és antidecubitus matracot szereztek be.  

A szociális étkeztetés feladatellátási helyre ǉ db BEKO hűtőszekrényt, ǉǈ db thermo ládát, Ǌ db 
vízforralót, ǋ db Bosch mosogatógépet, és ǋ db Krups automata kávéfőzőt, Ǌ db Laura konyhabútort 
vásároltak.  

Az idős nappali ellátás feladatellátási helyre irodai görgős széket, szőnyeget, 1 db Opel Movano 

gépjárművet, ǉ db kávéfőzőt, fellépőt, Xerox nyomtatót, a  házi segítségnyújtás feladatellátásához Ǎ 
db Nopeus női kerékpárt felszereléssel, a szakmai egység részére pedig Ǌ db robbanómotoros 
fűnyírót, Ǌ db Aliz űlőgarnitúrát vásároltak, valamint biztonsági kamerarendszer telepítését 
végezték el.  

Megvásárlásra ker(lt ǉǍ db Eset Nod ǋǊ vírusírtó, valamint ǉǎ db Windows ǉǈ Prof. és ǉǎ db 
Microsoft office program. A számvitelről szóló Ǌǈǈǈ. évi C. törvény ǊǍ. § Ǐ  bekezdés b  pontja 
értelmében szellemi termékek közé sorolandók – többek között  - a szoftver termékek.  

ǊǈǊǊ. I. negyedévi teljesítéssel mobil garázs acélszerkezettel, telepítéssel a szakmai egység részére 
ker(lt megvásárlásra ǉ Ǎǈǈ E Ft összegben.  

Gyógyszernyilvántartás   

A belső ellenőrzés korábban javasolta az alapgyógyszerek nyilvántartásának felfektetését, az orvos 
által a bentlakók részére felírt gyógyszerek készleteinek nyilvántartását, és név szerint  szemenkénti 
adagolás , az inkontinencia betét/pelenka tartalék készletének az intézményi költségvetés terhére 
történő biztosítását.  

Az Intézmény az Origo Bt. gyógyszerfelhasználói programjával rendelkezik, abban a 
mennyiségi adatok szerepelnek, de értéket nem tartalmaz. Ennek azért van jelentősége, mert 
év végén a gyógyszerraktár raktári készleteit is szerepeltetni kell a mérlegben értékkel.  
Az alapgyógyszereket és az ellátottak gyógyszereit kézzel dokumentálják. A kézi nyilvántartás 
követhető és ellenőrizhető volt.  

Rendelkeztek a gyógyszer felhasználás nyilvántartásával ǉ/Ǌǈǈǈ I.Ǐ.  SZCSM rendelet Ǎǉ.§ 
ǉ  bekezdés, Ǒ. számú melléklet szerinti Egyéni gyógyszer-felhasználási nyilvántartó lap - az ellátás 

nyújtásának kezdetekor, majd a nyilvántartó lapon szereplő adatokban bekövetkező változások esetén kell 
kitölteni.); 

Az eseménynaplóval  műszakonként az ellátottak egészségi állapotát érintő változásokról és a vel(k 
kapcsolatos jelentősebb eseményekről sorszámozott eseménynapló ǉ/Ǌǈǈǈ I.Ǐ.  SZCSM rendelet Ǎǉ.§ 
Ǌ  bekezdés  és az egészség(gyi személyi  lappal ǉ/Ǌǈǈǈ I.Ǐ.  SZCSM rendelet Ǎǋ.§ ǉ  bekezdés .  

A helyszíni ellenőrzés során a belső ellenőrzés a gyógyszerek db számát és szavatosságát is 
ellenőrizte és megállapította, hogy a nyilvántartással egyező, a szavatossági időn bel(li volt a fellelt 
készlet.  

Kifogásolja azonban a belső ellenőrzés, hogy a gyógyszerkészlet értéket nem tartalmaz, így a 
mérlegben [a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközökön bel(l] a készletek között történő 
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kimutatása nem történt meg. Előírja a belső ellenőrzés a gyógyszerek számla alapján történő 
nyilvántartásba vételét mennyiséggel és értékkel. Célszerű a számlamásolatot a Bentlakásos 
otthonban is lefűzni. Áhsz. ǉǊ. §  

Az ellenőrzés idején a gyógyszernyilvántartás K.I. feladatát képezte. Javasolja a belső ellenőrzés 
nevezett dolgozó munkaköri leírásában is rögzíteni ezt a feladatot.  

Az intézményi textíliák nyilvántartása tárgykörében a nyilvántartás féleségenként megfelelően 
vezetett.  

A tisztítószerek nyilvántartása f(zetben történik.  

A mennyiségre tekintettel mind a textíliák, mind pedig a tisztítószerek vonatkozásában 
sz(kségesnek tartja a belső ellenőrzés raktárként való működtetését, elk(lönített és rendezett 
tárolást, illetve raktári készletnyilvántartás vezetését. mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, 
szintén a mérlegtételek között értékkel történő kimutatása okán  

A ǊǈǊǉ. évi mérleg alátámasztó leltárban kimutatásra nem ker(ltek, nagyságrendileg viszont 
indokolt lett volna. pl. ǋǐǎ csomag papír törlő, Maya dez fertőtlenítő ǉǌ db Ǎ literes, mosogató 
szivacs Ǌǈ csomag, Brando life kézfertőtlenítő ǋǈǈ ml-es ǉǈǈ db, mosópor Ǌǈ kg-os, 15 kg-os, 

kézfertőtlenítő Ǌǈ stb.  

 ǋ.Ǎ. A selejtezési tevékenység ellenőrzése szabályzat és gyakorlat közötti összhang,  
indokoltság, dokumentálás stb.) 

A számviteli törvény a selejtezés fogalmát és annak tartalmát nem szabályozza, de 
hangsúlyozza a vagyonért való felelősséget, valamint meghatározza az eszközök állományból 
kivezetésének eseteit, amely bekövetkezhet káresemény, másrészt feleslegessé válás miatt. A 
leltározás és selejtezés részletes szabályait az államháztartás szervezete saját hatáskörében 
állapítja meg. A költségvetési szerv működése során az eszközök egy része feleslegessé, 
használhatatlanná válik. Ezeknek az eszközöknek a körét időszakonként indokolt áttekinteni 
és gondoskodni kell azok más irányú hasznosításáról értékesítéséről, térítés nélk(li 
átadásáról , illetve selejtezéséről.  
 

A hulladékról szóló ǊǈǉǊ. évi CLXXXV. törvény ǍǍ. § ǉ  bekezdése határozza meg a veszélyes 
hulladék fogalmát  ennek alapján „a hulladék veszélyes hulladéknak minős(l, ha az a 
hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hulladékjegyzékben veszélyes 
hulladékként szerepel.” 

A ǉǎ/Ǌǈǈǉ. VII.ǉǐ.  KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről határozza meg a háztartási gépek 
besorolását  

Telep(lési hulladékok háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és 
intézményi hulladékok , beleértve az elk(lönítetten gyűjtött hulladékot is. 
A fenti jogszabályok alapján a veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő hulladékok az 
alábbiak   
o elektromos hulladék mosógép, hűtőszekrény, mosogatógép, porszívó, vasaló, 

elektromos fűrész, fűnyíró stb.  

o elektronikai hulladék számítógép, nyomtató, monitor, mobiltelefon, TV, rádió, 
fényképezőgép stb.  

o fénycsövek, világítótestek, 
o szárazelemek, hordozható kis akkumulátorok 
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A veszélyes hulladék elszállításáról, kezeléséről a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól rendelkező ǊǊǍ/ǊǈǉǍ. VIII.Ǐ.  Kormányrendelet 
rendelkezik.  

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységről szóló ǉǑǏ/Ǌǈǉǌ. VIII.ǉ.  Kormányrendelet ǊǍ. § Ǌ   bekezdése szerint „Ha az 
elektromos, elektronikus berendezés nem háztartásban képződő hulladéka történelmi 
hulladéknak minős(l, és a nem természetes személy hulladékbirtokos a hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezést nem helyettesíti új, azonos, vagy azonos funkcióju 
elektromos, elektronikus berendezéssel, a hulladékká vált elektromos, elektronikus 
berendezést a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által 
(zemeltetett gyűjtőhelyen a jogosultnak átadja és annak kezelési költségét megfizeti. „ 

Fentiekre tekintettel a veszélyes hulladéknak számító elektromos és elektronikus 
berendezések megsemmisítését csak a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 
gazdálkodó szervezet végezheti. 
 

Az Intézmény önálló selejtezési szabályzattal nem rendelkezik. Javasolja a belső ellenőrzés az 
elkészítését.  

A szabályzatban sz(kséges kitérni az Intézmény vezetőjének, a gazdasági vezetőnek a 
felelősségére, hatáskörére, a feleslegessé vált vagyontárgyak feltárására, a javaslattétel módjára, 
hasznosítására, a magánszemélyek részére történő értékesítésre, a bizonylatolásra, térítés nélk(li 
átadásra, a használhatatlan vagyontárgyak selejtezésére, leértékelésére, selejtezési bizottság 
létrehozására, megsemmisítési eljárásra, a selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolásokra. 

Az Intézmény ǊǈǊǉ. március Ǌǉ-én immateriális javak és tárgyi eszközök selejtezését végezte el, 
összességében ǉǉǋ tételt érintően.  

A selejtezési jegyzőkönyv betétlapján felsorolt immateriális javak, tárgyi eszközök – néhány tétel 
kivételével – típust, gyári számot, értéket  nem tartalmaztak, a feleslegessé válás oka kitöltésre 
nem ker(lt eredeti rendeltetésének nem felel meg, rongálás, erkölcsi avulás, egyéb ok stb.  , a 
megsemmisítés módja nem ismert.  

Az informatikai eszközök, nyomtatók, monitor vonatkozásában Tóth Sándor ev. adott 
szakvéleményt. A szakvélemény dátumot nem tartalmazott.   

5sszességében ǉǊ db kerékpár selejtezése vonatkozásában a KER2 Műszaki Áruház Kft. adott 
szakvéleményt a selejtezésre. A szakvélemény dátumot nem tartalmazott.  

A tárgyi eszközök ventilátor, mosógép, vasaló, kávéfőző, mikrohullámú s(tő, porszívó, akkus 
fúró, CD lejátszó, fűnyíró, hűtőszekrény, telefon, TV, gáztűzhely, ételhőmérő, vérnyomásmérő, 
teafőző, elektromos felfújható decumatrac  vonatkozásában Szarvas Béla villamoshálózat-és 
gépszerelő adott szakvéleményt. A szakvélemény dátumot nem tartalmazott   

A kiselejtezett féleségeket összetörve hulladékként elszállíttatták, melyhez szállítólevelet, egyéb 
dokumentumot nem csatoltak, a fentebb említett jogszabályi hivatkozások okán azonban az 
elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítését csak hulladékgazdálkodási 
engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet végezhette volna. 

A selejtezett féleségek köz(l ǑǊ tétel nem szerepelt a GESZ nyilvántartásában, így az ǊǈǊǉ. 
március Ǌǉ-i dátummal nulla értékkel az egyedi nyilvántartásban bevezetésre, és ugyanazon a 
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napon kivezetésre is ker(lt. A további tételek esetében is hasonlóan jártak el, de ezen tételek 
esetében már rendelkeztek leltári számmal, tehát a GESZ nyilvántartásában már korábban 
szerepelni kellett volna. A GESZ megbízott Igazgatójának nyilatkozata alapján azon leltári 
számok, amiket a selejtezést végző felt(ntetett, a saját nyilvántartása szerint szerepeltette, a GESZ 
nyilvántartásában a selejtezés időpontjáig nem szerepelt. Addig, amíg a két nyilvántartás közötti 
egyezőség nem volt biztosított, nem lehetett volna kiselejtezni a féleségeket.  

leltári szám megnevezés  GESZ által újólag felvett 
tétel leltári száma  

selejtezés dátuma 

474/2019 mosógép régi  2021/12/22/25 2021.03.21. 

472/2019 mosógép régi  2021/12/22/26  

1136/2019 vasaló 2021/12/22/27 

319/2019 Vesta gáztűzhely  2021/12/243/9 

452/2018 Omron vérnyomásmérő 2021/12/22/28 

455/2018 Accu-chek vércukormérő 2021/12/22/29 

1125/2019 kenyérprító 2021/12/243/10 

405/2019 Asus Monitor 2021/12/206/2 

68/2019 Dona monitor  2021/12/206/3 

61/2019 LG gépház 2021/12/20/1 

409/2019 LG gépház 2021/12/20/2 

70/2019 LG gépház 2021/12/20/3 

22/2019 nyomtató régi    

1140/2019 Samsung nyomtató – fénymásoló  2021/12/20/4 2021.03.21. 

450/2018 Asus számítógép ház 2021/12/20/5 

818/2019 Samsung multifunkcionális kész(lék  2021/12/20/6 

433/2019 Samsung monitor  2021/12/20/7 

1129/2019 Bp-Csepel kerékpár régi 2021.12/28/9 

1130/2019 Bp-Csepel kerékpár régi 2021.12/28/10 

1131/2019 Bp-Csepel kerékpár régi   

1128/2019 Camping kerékpár régi  2021.12/28/11 2021.03.21. 

 321/2019 hűtőszekrény régi  2021/12/243/8 

  Egy db nyomtató és ǉ db Bp-Csepel kerékpár úgy ker(lt kiselejtezésre, hogy a GESZ 
nyilvántartásában nem szerepelt.  

Az ǉ db fűnyíró traktor a GESZ nyilvántartásában nulla Ft értékkel szerepelt, a leselejtezés az 
intézmény részéről megtörtént, a GESZ nyilvántartásából azonban kivezetésre nem ker(lt.  

Felhívja a belső ellenőrzés a figyelmet a GESZ és az Intézmény által vezetett nyilvántartások 
negyedévenkénti egyeztetésére.  

A fűnyíró traktor esetében Cs.Á, J.K.I. és ZnéSz.P az Intézmény munkatársai döntöttek a 
selejtezésről szakvéleményt adtak, bár erre nem voltak jogosultak . A fűnyíró traktor típusa, 
gyári száma, leltári száma sem a „szakvéleményen”, sem pedig a tárgyi eszközök selejtezési 
jegyzőkönyve betétlapján nem volt felt(ntetve.  

ǊǈǊǉ. április Ǌǈ-án fűnyíró traktor selejtezésére ker(lt sor, melyhez ǋ intézményi dolgozó 
javaslatát csatolták. Leltári számot a tárgyi eszközök jegyzéke szintén nem tartalmazott. A 
megsemmisítésre vonatkozóan utalás nem történt.  
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Korábban már a belső ellenőrzés felhívta a figyelmet arra, hogy a selejtezés előzze meg a 
leltározást legalább egy hónappal, ezt azonban az intézmény ǊǈǊǉ. évben nem tartotta be. a 
selejtezésnek el kell k(lön(lnie a leltározástól!  

Felhívja a belső ellenőrzés a figyelmet a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltak 

maradéktalan betartására. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről rendelkező ǋǏǈ/Ǌǈǉǉ. XII.ǋǉ.  Kormányrendelet ǋ. §-ǌ. §-ai értelmében   

ǋ.§ A költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet 

minden szintjén érvényes(lő - megfelelő 

a) kontrollkörnyezet, 
b) *  integrált kockázatkezelési rendszer, 
c) kontrolltevékenységek, 
d) információs és kommunikációs rendszer, és 

e) nyomon követési rendszer monitoring  

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért. 
ǌ. § A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 

szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy 

a) a költségvetési szerv valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a 
szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és 
eredményesség követelményeivel, 

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne ker(ljön sor pazarlásra, 
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv 
működésével kapcsolatosan, és 

d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok 
végrehajtásra ker(ljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével. 

 

Az ellenőrzött időszakot érintően Ǌ db gépjármű értékesítésére ker(lt sor KTS ǈǏǊ frsz-ú Fiat 
Doblo Panorama és JOJ ǉǌǊ Suzuki Swift gépjárművek . E tárgykörben észrevételezi a belső 
ellenőrzés, hogy a P(spökladány Város 5nkormányzata – többször módosított – 25/2012. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet Ǌǌ. § ǉ  bekezdés b  pontjában foglaltak betartásra nem ker(ltek. 

 

 ǋ.ǎ.Leltározási tevékenység vizsgálata szabályszerűség, dokumentáció  

Az Intézménynek az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek 
alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető 
módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. Ezt a leltározást a 
számviteli törvény ǎǑ. § ǉ  – ǋ  és Ǎ - ǎ  bekezdéseiben foglaltak szerint kell végrehajtani.  
A számviteli törvény ǎǑ. §-ában megfogalmazott előírásokat a költségvetési szerv a 
következők szerint kell, hogy alkalmazza   

- a költségvetési szerv a könyveinek év végi december ǋǉ.  zárásához, az éves 
beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárat kell 
összeállítani, és a Számviteli törvény szerint megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető 
módon tartalmazza a költségvetési szervnek a mérleg fordulónapján meglevő 
eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100370.kor#lbj19idca1c
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- A költségvetési szervnek az éves beszámolóhoz készített leltározási kötelezettsége 
keretében a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti 
egyeztetést az év végi mérleg fordulónapjára vonatkozóan el kell végezni.  

A költségvetési szervnek a tárgyi eszközei leltározásánál a leltározás módjára a mennyiségi 
felvétellel történő leltározási módot kell választania, mivel ezek az eszközök tárgyiasult 
formában szolgálják a költségvetési szerv tevékenységét. 

A mérlegben értékkel nem szereplő, használt és használatban levő kisértékű tárgyi eszközöket 
a tulajdon védelme és az elszámoltatás lehetőségének biztosítása érdekében minden esetben 
mennyiségi felvétellel kell leltározni. 

A számviteli törvény ǎǑ. §-a alapján a mennyiségi felvétellel történő leltározásnál az 
időintervallum ǋ évet ölel fel, ami azt jelenti, hogy a tárgyi eszközöket nem kell minden év 
végén leltározni, de ez még nem menti fel a költségvetési szervet az alól az előírás alól, hogy 
az éves költségvetési beszámoló részeként összeállított mérlegben kimutatott tárgyi eszköz 
adatokat mérleg fordulónapi állapotnak megfelelően kell leltárral alátámasztani. Ezt a 
gyakorlatban úgy lehet megoldani, hogy a mérleghez olyan leltári kimutatást kell készíteni, 
amely kiindul a legutolsó fizikai leltározás kiértékelt adataiból, ehhez hozzászámítja 
eszközönként az analitika szerinti állományváltozásokat és így az adott év végi mérleg 
adatokat tartalmazza majd a leltári kimutatás. Az analitikák összessége nem tekinthető 
leltárnak.  

Az Intézmény ǊǈǊǉ. április Ǌǈ.-ǊǏ. között tényleges mennyiségi leltározást végzett a 
p(spökladányi intézmény telephelyein. A leltározás irányításával megbízott munkavállaló 
részére az Intézmény vezetője a sz(kséges alapvető szakmai iránymutatásokról ǊǈǊǉ. május 
10-én tartott oktatást. ?  

Leltárkiértékelési jegyzőkönyv dátuma nem volt megállapítható. A leltárkiértékelés során 
megállapított többletek  „Nagy létszámú leltár többletet állapítottunk meg a leltározás 
során.”  Mivel a leltárkiértékelési jegyzőkönyv mellékletet nem tartalmaz, így nem volt 
megállapítható a „nagy létszámú leltár többlet”. A leltárkiértékelés ezáltal formálisnak 
tekintendő.  

A leltáríven nyilvántartási számok szerepelnek és a leltározott tárgyi eszközök. A tárgyi 
eszközök vonatkozásában típus, gyári szám nem szerepel, a beazonosíthatóság nem 
biztosított. pl. ǈǉǌǉǐ nyilvántartási számon szereplő szivattyú, ǈǉǌǉǎ nyilvántartási számon 
szereplő benzines fűnyíró, ǈǈǍǌǌ nyilvántartási számon szereplő digitális fényképezőgép, 
Ǌǌǋ/ǋǎ és Ǌǌǋ/ǋǏ nyilvántartási számon szereplő hűtőszekrények, ǈǉǈǊǑ nyilvántartási 
számon új számítógép konfiguráció, ǈǈǉǑǌ és ǈǈǉǑǍ nyilvántartási számon mobiltelefon 
stb.   A leltározást követően felvezetésre ker(lt a ǊǈǊǉ. decemberi beszerzésű mosogatógép, 
kávéfőző, biztonsági kamerarendszer, Windows office rendszer, melyek azonban 

nyilvántartási számot nem tartalmaznak.    

A leltározók részére megbízólevél kiadásra ker(lt, a leltározás vezetője, illetve a  
leltárellenőrzést végző ugyanaz a személy volt. Az  oktatás ténye nem dokumentált. A 
leltározás folyamatában a GESZ érintett (gyintézői részt vettek.  
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A leltározási munka zavartalanságát a leltározás megfelelő előkészítésével, a személyi és a 
technikai feltételek megteremtésével kell biztosítani. Ennek maradéktalan 
megszervezéséért az Intézmény vezetője a felelős.  
A leltározási munka tervszerűségének biztosítása érdekében minden évben - a leltározási 
munka megkezdése előtt legalább ǋǈ nappal - leltározási (temtervet kell készíteni. A 
leltározási (temtervet az Intézmény vezetője hagyja jóvá.  
 

A leltározási (temtervnek tartalmaznia kell:  

• a leltározás elkészítésével, a leltár felvételével és értékelésével kapcsolatos 
munkafolyamatok tervezett időpontját, az egyes munkafolyamatok elvégzéséért felelős 
személyek, a leltározás helyszíneinek, a leltározandó eszközeinek megnevezését, 
továbbá a leltározás ellenőrzéséért felelős személy kijelölését   

• a leltározás vezetőjének kijelölését, továbbá a leltározási bizottságok számának, a 
leltározási bizottságok tagjainak meghatározását.  

A leltározási (temterv összeállítása az Intézmény vezetőjének feladata.  
 

A leltárnak lehetővé kell tennie  

• a könyvviteli mérleg valódiságának biztosítását,  
• az éves költségvetési beszámoló tételeinek alátámasztását, 
• a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások pontosságának, egyezőségének 

ellenőrzését, 
• a bizonylati fegyelem megszilárdításának elősegítését, 
• a leltári eltérések kimutatását, a leltárnak megfelelő nyilvántartások rendezését a 

tényleges vagyoni helyzetre, 
• a szervezet vagyonának védelmét, 

• az anyagi felelősök elszámoltatását. 
 

A leltárral szembeni követelmények  

• teljesség  
• tételesség   

• ellenőrizhetőség  
      A leltározás  

• mennyiségi felvételt,  
• illetve a nyilvántartásokkal való egyeztetést jelent. 

 

A belső ellenőrzés azt nem tudta megállapítani, hogy a személyre, használatra kiadott eszközök 
felleltározásra ker(ltek-e. [G.Gy. óvodai – iskolai szociális segítő közalkalmazott részére 
2019.02.20-án átadásra ker(lt ǉ db Asus xǍǌǈL laptop, ǉ db Genius vezeték nélk(li egér, ǉ db 
laptop táska, ǉ db Kingsone ǉǎ Gb pedrive] Az átvételi elismervény nyilvántartási számot nem 
tartalmaz. A leltárív ǈǈǈǉǌ, ǈǈǈǊǏ, ǈǈǈǊǎ, ǈǈǈǊǍ, ǈǈǈǊǌ, ǈǈǈǍǍ, ǈǈǈǎǈ, ǈǈǈǋǈ,ǈǈǈǊǑ, ǈǈǈǊǐ, ǈǈǋǑǍ leltári 
számok alatt „Notebook” szerepel, illetve ǈǉǈǉǑ,ǈǉǈǊǈ, ǈǉǈǊǉ,ǈǉǈǊǊ,01023,01024,01025 

nyilvántartási számok alatt „új számítógép konfigurációval”.  

Az Intézmény vezetője ǊǈǊǉ. július ǎ-án a ǊǈǊǈ/ǊǈǊǉ. évi leltározás ?  dokumentumait átadta a GESZ 
részére.  

3.7. A házipénztár kialakításának, biztonságának ellenőrzése személyi, tárgyi feltételek . A 

pénz- és értékkezelés gyakorlatának ellenőrzése rovancs   
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Az Intézmény önálló házipénztárral nem rendelkezik, a Gazdasági Ellátó Szervezet biztosítja a 
készpénz igénylés alapján az ellátmányt, amellyel az intézmény heti rendszerességgel elszámol.  
Az Intézmény ǊǈǊǊ. március ǉǏ-én ǉǈǈ ǈǈǈ Ft előleget vett fel (zemanyag és szakmai anyag 
vásárlására. ǊǈǊǊ. március Ǌǉ-én rovancsolás megtartására ker(lt sor, a felvett összegből 
(zemanyag-vásárlás ǉǏ Ǎǐǌ Ft és ǋǑ Ǐǌǉ Ft összegben, Ǐǐǈ Ft-ért égő, valamint kerékpár tömlő 
ker(lt vásárlásra ǐǑǈ Ft összegben. 5sszességében a ǉǈǈ 000 Ft-ból Ǎǐ ǑǑǍ Ft ker(lt 
felhasználásra. A fellelt készpénz ǌǉ ǈǈǍ Ft, a felvett előleg és a vásárolt féleségek 
k(lönbözeteként. Eltérést a belső ellenőrzés nem állapított meg. 
 

A pénzkezelő helyen kazettában tárolják a felvett ellátmányt.  
3.8. Gépjárművek (zemeltetése, (zemanyag elszámolása, munkába járás és belföldi 

kik(ldetés szabályszerűségének vizsgálata 

 

Az Intézmény gépjármű (zemeltetési szabályzata ǊǈǊǉ. október ǉ-jétől hatályos. Az ǉ. sz.  
melléklete szerint három gépjárművel rendelkeznek, melyet négy gépjárművezető használ ? . 
A belső ellenőrzés mindhárom gépjármű menetlevél és (zemanyag-fogyasztását ellenőrizte. A 
vezetett nyilvántartás szerint ǊǈǊǉ. évben a gépjárművek (zemanyag-fogyasztását és megtett 
km-ét az alábbi táblázat szemlélteti   

hónap  rendszám  gépjármű 
(zemanyag-

normája 
hengerűrtartalom 
szerint   

megtett km 

menetlevél 
szerint)  

vásárolt 
(zemanyag 
(liter)  

(zemanyag-

fogyasztás 
(liter/100 

km)  

megtakarítás, 
túllépés +,-)  

szeptember 

15-étől  
SEB 838 

Opel 

Movano 

gázolaj   

7,6liter/100 km  12 688 km 1158,21 liter 9,13 liter/100 

km 

-95 058 Ft  

január ǉ – 

december 

ǋǉ. közötti 
időszak 

MGV 793 

Renault 

Kangoo 

gázolaj  

5,7 liter /100 km 18430 km  1247,98 liter 6,77 liter/100 

km 

-118 255 Ft 

január ǉ – 

december 

ǋǉ. közötti 
időszak 

LWJ 445 

Renault Clio 

(benzin)  

8,6 liter/100 km  8360 km  6579,3 liter 7,87 liter/100 

km 

+8 256 Ft 

A gépjárművek menetleveleit ellenőrizve megállapítható, hogy azok olvashatatlanok, a napi 
megtett km-ek összesítése hiányos, a megtett km-ek szabálytalanul javítottak, 
munkavégzés(k egyetlen esetben sem ker(lt leigazolásra.  
 

Az MGV ǏǑǋ forgalmi rendszámú gépjármű esetében egyetlen esetben sem volt kitöltve a 
menetlevélen a munkaidő kezdete és vége. A megtett km távolság ǉǉ és ǊǏ km közötti. Ez a 
gépjármű étel kiszállításához használt.  
 

A másik két jármű esetében a megtett km-ek hivatalos célú felhasználása nem dokumentált. 
A SEB ǐǋǐ forgalmi rendszámú gépjármű esetében egyetlen napon sincs a megtett km 
összesítve, a személygépkocsi menetlevél tömb ǈǋǈǈǐǈǌ sorszámú  menetlevél ǊǈǊǉ. 
szeptember 17-én ker(lt kiállításra, a ǈǋǈǈǐǈǍ-ǈǋǈǈǐǈǐ sorszámú menetlevelek (resek, a 
ǈǋǈǈǐǈǑ sorszámú menetlevél ǊǈǊǉ. szeptember Ǌǌ-i keltezésű, a ǈǋǈǈǐǉǈ sorszámú menetlevél 
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2021. szeptember 27-i dátumot tartalmaz, a ǈǋǈǈǐǉǉ sorszámú menetlevél ǊǈǊǉ. szeptember ǊǊ-

i dátumot tartalmaz, a ǈǋǈǈǐǉǊ sorszámú menetlevél ǊǈǊǉ. szeptember 28-i dátumú, tehát  nem 
folyamatosan és pontosan vezetett.  
 

Az LWJ ǌǌǍ forgalmi rendszámú gépjárművet az intézmény vezetője vezette ǊǈǊǈ. december 
7-től ǊǈǊǉ. március ǉ-jéig folyamatosan, de a menetlevél vezetése más személyhez köthető. Az 
Intézmény vezetője részére meghatározásra nem ker(lt, hogy a gépjárművet kizárólagosan 
használhatja. A fenntartó engedélyét sz(kséges lett volna e tárgykörben beszerezni, rögzítve, 
hogy az (zemanyag elszámolás  az intézmény költségvetése terhére történhet. ǊǈǊǉ.ǈǌ.ǎ-án a 
gépjármű vezetőjének a neve nincs kitöltve, megtett km nem összesített. 
A személygépkocsi menetlevél nem tartalmazza, hogy a személygépkocsi mikor végzett. óra, 
perc, (zemidő   
Szúrópróbaszerűen az LWJ ǌǌǍ forgalmi rendszámú menetleveleit ellenőrizve 
megállapítható, hogy a naponta megtett km-ek alapján, illetve ott, ahol szerepel a gépjármű 
végzése, megállapítható, hogy munkaidej(k nincs kihasználva. Pl.  

rendszám dátum  kezdés óra, perc végez óra perc megtett km 

LWJ 445 2021.05.25. ?? ?? 8 km 

 2021.05.28. ?? ?? 8 km 

 2021. 09.01. Ǒ óra ǋǈ perc ǉǍ óra  45 km 

 2021.09.03. ǐ óra Ǌǈ perc ǉǌ óra Ǌǈ perc  53 km 

 2021.09.06. Ǒ óra ǉǈ perc ǉǌ óra Ǎǈ perc 41 km 

 2021.09.08. Ǒ óra ǉǍ óra Ǌǈ perc 50 km 

 2021.10.08. Ǒ óra Ǎǈ perc ǉǍ óra  31 km 

 2021. 11.30. Ǒ óra Ǎǈ perc ?? 5 km 

 2021.12.07. Ǒ óra ǉǈ perc ??? 10 km 

 2021.12.08. ǉǈ óra  ??? 39 km 

Előírja a belső ellenőrzés a menetlevelek pontos, folyamatos és naprakész vezetését, a 
munkavégzés leigazolásának megkövetelését.  
 

4. A bizonylati elv, bizonylati fegyelem, gazdálkodási jogkörök érvényes(lése biztosított-e 

ǌ.ǉ.A bizonylati elv érvényes(lésének ellenőrzése alaki, tartalmi megfelelés, szabályszerűség  

 

A Számviteli törvény ǉǎǎ. §-a értelmében számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó 
által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval (zleti vagy egyéb kapcsolatban álló 
természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány számla, 

szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi 
rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat  - f(ggetlen(l annak nyomdai vagy egyéb 
előállítási módjától - amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását, nyilvántartását 
támasztja alá.  

 

A bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékei 
 

A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és 
helytállónak kell lennie.  

A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani. 

A Számviteli törvény ǉǎǏ. §-a értelmében a könyvviteli elszámolást közvetlen(l 
alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei a következők  
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− a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója  

− a bizonylatot kiállító gazdálkodó ezen bel(l a szervezeti egység  megjelölése  

− a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az 
utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a 
szervezettől f(ggően az ellenőr aláírása   

− a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az 
ellennyugtákon a befizető aláírása  

− a bizonylat kiállításának időpontja, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni 
hatályától f(ggően - annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat 

adatait vonatkoztatni kell a gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka  

− a megtörtént  gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a 
gazdasági művelet okozta változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági 
művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől f(ggően - értékbeni adatai  

− k(lső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között  a 
bizonylatot kiállító gazdálkodó nevét, címét  

− bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló 
bizonylatok körének, valamint annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az 
összesítés vonatkozik  

− a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás  

− a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása  

− továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír. 
 

A belső ellenőrzés által  tételesen ellenőrzött bizonylatok az alábbiak voltak    
Bankszámlakivonatok  ǉǑǎ/ǊǈǊǉ. - ǊǉǍ/ǊǈǊǉ. bankszámlakivonatok ǊǈǊǉ. december hónap   
[11738053-ǉǍǏǎǍǐǏǏ bankszámla] 
A tételesen ellenőrzött bizonylatok között a Társuláshoz kapcsolódó P(spökladányt érintő 
bizonylatok ellenőrzésére  ker(lt sor, rögzítve az észrevételeket. 
 

Ǌǉǌ/ǊǈǊǉ. sz. bankszámlakivonat   
-G.R.S. Security Kft. számlája ǉ 065 ǎǉǑ Ft összegben biztonsági kamera rendszer telepítés, ami 
mennyiségi növekedéssel járó gép beruházásnak tekintendő, sz(kséges lett volna az 
állománybavétele, melyet pótolni sz(kséges,  
 

ǊǉǊ/ǊǈǊǉ. bankszámlakivonat  

-A  P(spökladányi Egészség(gyi Szolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött szerződések  sterilizálás, 
veszélyes hulladék elszállítása, foglalkozás-egészség(gyi ellátás tárgyában  ǊǈǉǏ. évben ker(ltek 
megkötésre, ellenjegyzést nem tartalmaznak, javasolt a fel(lvizsgálatuk,  
- Csapada Kft-től vásárolt Windows ǉǈ Prof. ǎǌ Bit szoftverek összesen ǉ 466 Ǌǉǈ Ft összegben, a 
Kft.  fő tevékenysége ǍǊǊǉ szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás.  Az immateriális javak 
között vagyoni értékű jogként kell kimutatni, vagy a számítógép beker(lési értékét kell növelni 
a szoftver értékével. E tárgykörben a sz(kséges intézkedéseket meg kell tenni. 
- Tonerek vásárlása ǌǎ ǌǈǎ Ft összegben, az átvételt nem dokumentálták,  
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- munkábajárás költségtérítése tárgyában T.B. részére  nyilatkozatot ǋǑ/Ǌǈǉǈ. Kormányrendelet 
Ǐ.§-a , a gépjármű törzskönyvét másolatban nem csatolták,  
- Kárai István Lajos használt bútor kereskedőtől asztal, szék vásárlás ǉǑǌ ǌǍǈ Ft összegben, 
állománybavételét nem csatolták, 
 

Ǌǉǉ/ǊǈǊǉ. sz. bankszámlakivonat  

-Ǎ db kerékpár vásárlás, állománybavétel a bizonylatok között nem volt fellelhető, átvétel nem 
dokumentált, ǋǋǊ 450 Ft) 

-Mobil garázs vásárlás ǉ 500 ǈǈǈ Ft összegben. Állománybavételi bizonylatot a számla mellé nem 
csatoltak. E tárgykörben felhívja a belső ellenőrzés a figyelmet, mivel a mobil garázs csak 
szétszerelt állapotban szállítható, a talajjal egybe építhető, újbóli használatuk előfeltétele az 
ismételt összeszerelés, a talajjal való egybeépítés, akkor modul rendszerű ép(letről van szó, így 
az ép(letek között nyilván kell tartani. 
- Laura konyhabútor vásárlás ǎǍǌ ǋǈǈ Ft összegben, állománybavételi bizonylatot nem csatoltak, 
- Ǌ db robbanómotoros fűnyíró ǉǑǑ ǐǈǈ Ft összegben, állománybavételi bizonylatot nem csatoltak, 

- Ǌ db Alíz (lőgarnitúra vásárlás, állománybavételi bizonylat hiányzik ǌǏǍ ǎǈǈ Ft , árajánlatot 
Kárai István egyéni vállalkozótól szereztek be, más ajánlat a dokumentumok között nem volt 
fellelhető, 
- Bond szekrény összeállítás ǉ db ǉ 045 Ǐǈǈ Ft összegben , állománybavételi bizonylatot nem 
csatoltak, 

 

ǊǈǑ/ǊǈǊǉ. sz. bankszámlakivonat   
-jégoldó ǉǈ db, és zárolajzó Ǌ db  átvétel nem dokumentált,  
- CSAPADA kft. 681 ǌǑǊ Ft összegű számlája irodaszer vásárlás, átvétel, nyilvántartásba vétel 
hiányzott,  
-LATI-THERM Kft-től Ǌ db hűtő vásárlása Ǐǐ ǑǑǐ Ft összegben, állománybavétel hiányzott, 
 

Ǌǈǐ/ǊǈǊǉ.sz. bankszámlakivonat   
-CSAPADA KFT. számlája xerox nyomtató +extra toner vásárlás, router helyszíni telepítéssel 
138 ǌǋǈ Ft, a számlához nem csatoltak állománybavételi bizonylatot, nem volt megállapítható, 
hogy hova ker(lt a nyomtató, 
- Origo ǋ Bt. számlája rendszer-karbantartás gyógyszer-nyilvántartás  melyet a belső ellenőrzés 
átgondolásra javasol, a program frissítését javasolta már korábban is a belső ellenőrzés, lépések 
nem történtek.  
- Tóth Sándor ev. ǐǍǌ ǐǌǎ Ft összegű számlája Toner vásárlás ǎǎ db , nyilvántartásba vétel, átvétel 
nem dokumentált,  
- Tóth Sándor ev. ǉ19 ǐǈǈ Ft összegű számlája írószer csomag vásárlás, átvétel nem dokumentált, 
 

Ǌǈǎ/ǊǈǊǉ. sz. bankszámlakivonat  

-bentlakásos intézményi ellátáshoz kapcsolódóan kiállított számla továbbra is „l hó” mennyiségi 
egységet tartalmaz, és nem tartalmazza a napi térítési díjat ǊǈǊǉ. november hónap 
vonatkozásában , 
- V.L. munkábajárás költségtérítése nyilatkozatot ǋǑ/Ǌǈǉǈ. Kormányrendelet Ǐ.§-a , a gépjármű 
törzskönyvét másolatban nem csatolták, hasonló megállapítás tehető J.K., L.V. esetében is, 

- Ǌǈǉǉ. évben megkötött szoftver felhasználói licensz szerződés értelmében ǉǋǈ ǌǌǌ Ft összegű 
számla ker(lt teljesítésre. E tárgykörben, mivel nem egy éven bel(li a szerződés, ezért a 
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kiadásokat a felhalmozási kiadások között, immateriális kiadásként, a vagyoni értékű jogok 
között kell elszámolni.  

- M.Tné  munkábajárás költségtérítéséhez nyilatkozatot nem csatoltak, gépjármű törzskönyvét 
másolatban nem csatolták,  

- CO-OP Star Zrt. számlája szerint vízforraló  ǉǍ ǉǐǈ Ft összegben, átvétel, nyilvántartásba vétel 
nem dokumentált,  

- K.V.SZ.ÉPÍT8K Bt. számlája ǎǐ ǐǈǈ Ft összegben, gumiabroncs  vásárlás és szerelés, a számla 
rendszámot nem tartalmaz, nem volt megállapítható, hogy mely gépjárműre  vált sz(kségessé a 
beszerzés, 

Ǌǈǉ/ǊǈǊǉ.sz. bankszámlakivonat  

- T.A.A. részére ǊǈǊǉ.ǉǉ. hó tiszteletdíj kifizetés. Utalványozó az intézményvezető helyettese 
szabálytalanul. Az Intézményvezető munkáltatója a Társulási Tanács elnöke, így 8 lett volna 
jogosult az  összeg utalványozására. 

Ǌǈǈ/ǊǈǊǉ. sz. bankszámlakivonat  

-GEE-System Bt. tisztítószer számlája ǊǈǍ ǍǍǍ Ft, továbbá ǑǋǑ ǉǐǍ Ft és Ǐǉǎ 310 Ft – összesen  
1 861 050 Ft  összegben - bevételezésre nem ker(lt, átadás-átvétel nem dokumentált, teljesítés 
igazolója az intézmény vezetője,  

- Kiss Sándor egyéni vállalkozótól élelmiszer beszerzés ǎǐ ǌǊǌ Ft összegben, átadás-átvétel nem 
dokumentált, 

-Tóth Sándor ev. számlája ǌǈǊ Ǎǈǈ Ft összegben, másolópapír beszerzése ǊǍǈ csomag, raktári 
bevételezés nem történt, 

ǊǈǊǉ. október havi pénztárbizonylatok  

-K-2021/65879/66/7 sz. kiadási pénztárbizonylat trapéz gömbfej, fagyálló, futómű javítás, nem 
volt megállapítható, hogy mely gépjármű vonatkozásában mer(lt fel ǎǌ ǌǌǐ Ft összegben 
Szabó Lajos SL-2021-ǉǈǉ sz. számlája  

- K-ǊǈǊǉ/ǎǍǐǏǈ/ǎǍ/ǌ sz. kiadási pénztárbizonylat melléklete szerint beszerzési előleg ǉǏǊ 510 Ft 

összegben, nem volt megállapítható, hogy milyen célból ker(lt felvételre az összeg, hasonló 
megállapítás tehető a K-ǊǈǊǉ/ǎǍǐǏǑ/ǎǋ/Ǌ sz. kiadási pénztárbizonylat mellékleteként,  

- K-ǊǈǊǉ/ǎǍǐǏǑ/ǎǈ/ǌ sz. kiadási pénztárbizonylat szerint kik(ldetés T.A.A. intézményvezető 
részére, a kik(ldetés elrendelője az Intézményvezető – helyettes volt, aki nem jogosult az 

intézményvezető vonatkozásában a kik(ldetés elrendelésére. 

5sszességében megállapítható, hogy a tárgyi eszközök esetében az  állománybavételi 
bizonylat, (zembehelyezési okmány a számlákhoz csatolásra nem ker(lt. A Szt. ǍǊ. § ǉ  
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bekezdés szerint az (zembe helyezést hitelt érdemlő módon kell dokumentálni, mely 
dokumentum lehet jegyzőkönyv, vagy egyéb (zembehelyezési okmány. Pótlásukról intézkedni 
sz(kséges. 
 

A bentlakásos otthonba az egyszeri belépési hozzájárulás  Ǎǈǈ ǈǈǈ forint, melyet letéti 
számlán kezelnek. 

Abban az esetben, ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven bel(l 
megszűnik, a     belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy 
örökösének, illetve –ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta – a 

személynek vagy örökösének. 

A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézménye működtetésére, fejlesztésére 
fordítja. 

ǊǈǊǉ. év lezárásával egyszeri belépési hozzájárulás címén Ǌǌ 276 Ǐǎǐ Ft folyt be az Intézmény 
letéti számlájára. ǊǈǊǉ. évben  Ǌ 477 Ǒǈǈ Ft összegben ágynemű garnitúra, elektromos betegágy 
és antidecubitus matrac ker(lt beszerzésre, valamint egy db Nokia telefon ker(lt beszerzésre, 
így a letéti számla ǊǈǊǉ. december ǋǉ-i egyenlege 21 789 869 Ft volt. Kifogásolja a belső 
ellenőrzés, hogy az állománybavételi bizonylatot a számlákhoz nem csatolták.   

 

4.2. A gazdálkodási jogkörök szabályozottsága, gyakorlásának ellenőrzése kötelezettség-

vállalás, ellenjegyzése, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás  

 

Az államháztartásról szóló Ǌǈǉǉ. évi CXCV. törvény Áht.  kimondja, hogy a 

kötelezettségvállalásra csak szabad előirányzat mértékéig ker(lhet sor. Ez az alapvető 
garanciális szabály hívatott biztosítani az államháztartás kiadási előirányzatainak financiális 
fenntarthatóságát. A kiadási előirányzatok felhasználásának kontrolltevékenysége a 
kötelezettségvállalás, mely fizetési kötelezettség vállalásáról szóló írásbeli nyilatkozatban ölt 
formát. Alapvető hatást gyakorol a költségvetési szerv gazdálkodásának szabályszerűségére.  
A kötelezettségvállalás első és egyben legfontosabb kellékeként azonosítható a 
kötelezettségvállalás eljárásrendjének belső szabályzatban való kialakítása. A költségvetési 
szerv ennek kialakításával teremti meg a kontrollkörnyezetet. jelen esetben gazdálkodási 
szabályzat  

 

A kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályozások feladatok végrehajtásával a 
költségvetési szerv megteremti azon kontrollkörnyezetet, amelyben egyértelműek a 
kötelezettségvállalással kapcsolatos felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok.  
 

A költségvetési szerv kötelezettségvállalással kapcsolatos szabályozási kötelezettsége az 
alábbi   

− A költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi a kötelezettségvállalás 
módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző 
személyek kijelölésének rendjével kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket.  

− További szabályozási kötelezettséget igényelnek az előzetes írásbeli 
kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések, amelyek olyan kifizetések, amelyek 
értéke a kétszázezer forintot nem éri el, továbbá a számlavezető által leemelt díj, 
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juttatás, a k(lföldi pénzértékben vállalt kötelezettség árfolyamvesztesége 
kisértékű kötelezettségvállalások  

− A kötelezettséget vállaló szerv a kötelezettségvállalásra jogosult személyekről és 
aláírásmintájukról a belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész 
nyilvántartást vezet. A jogszabály nem írja elő a nyilvántartás vezetésének 
mikéntjét, sem annak formáját. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az 
aláírásminták beazonosítására, megállapítható-e az aláíró 
felhatalmazásának/kijelölésének érvényességi időszaka kezdete és vége , illetve a 
jogosultság összeghatára.  

 

Az Intézmény gazdálkodási szabályzattal nem rendelkezik, a Gazdasági Ellátó Szervezet 
Szabályzatát terjesztették ki az Intézményre. Javasolja a belső ellenőrzés önálló 
szabályozás elkészítését.  
Kötelezettségvállalásra és  utalványozásra az Intézmény vezetője jogosult, távolléte esetén 
az intézményvezető-helyettes. Mivel a kötelezettségvállalói nyilvántartást a GESZ nem 
megfelelően vezeti, így nem volt megállapítható, hogy az intézményvezető-helyettes 

mikor volt jogosult a kötelezettségvállalásra, utalványozásra, illetve a teljesítés-igazolásra. 

Az  intézményvezető-helyettes felhatalmazással rendelkezik, mely ǊǈǊǉ. június ǋǈ-ától 
hatályos, ǊǈǊǋ. ǉǉ.ǋǈ-ig terjedő időszakra szóló. Az Intézményvezető részére 
meghatalmazás nem sz(kséges, mert 8 a jogszabály erejénél fogva kötelezettségvállaló, 
és  utalványozó.  
A kötelezettségvállalással, illetve az azt megelőző pénz(gyi ellenjegyzéssel a költségvetési 
szerv biztosítja, hogy kifizetésre ellenőrzés nélk(l ne ker(lhessen sor.  
Az Áht. előírja, hogy kötelezettségvállalásra csak pénz(gyi ellenjegyzés után, a pénz(gyi 
teljesítés esedékességét megelőzően, írásban ker(lhet sor. Az Intézmény vonatkozásában 
ellenjegyzői feladatokat a GESZ mb. igazgatója, illetve helyettese végzi.  
 

A pénz(gyi ellenjegyzés folyamatba épített garanciális jellegű kontroll a kifizetések felett. A 
pénz(gyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre 
áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénz(gyi fedezet biztosított, és a 
kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat. A pénz(gyi 
ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dátumán a pénz(gyi ellenjegyzés dátumának és a 
pénz(gyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy 
aláírásával kell igazolni.  
A kötelezettségvállalás során kiemelt figyelmet kell fordítani a pénz(gyi ellenjegyzés 
jogszabályban előírt kellékeinek meglétére, mert ezek igazolják a közpénzfelhasználás 
közvetlen kontrolltevékenységének hiánytalan és szabályos elvégzését. Kötelezettségvállalás 
és az azt megelőző pénz(gyi ellenjegyzés hiányában nincs kontroll a kifizetések felett.  
 

A kötelezettségvállaló és a pénz(gyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet.  
 

Érvényesítői feladatokat a banki bizonylatok vonatkozásában a GESZ pénztárosa végzi. 
Feladata  a kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján –  

− az összegszerűség,  
− a fedezet megléte, továbbá az, hogy  
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− a megelőző (gymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet 
előírásai, továbbá a belső szabályzatokban foglaltak betartásának ellenőrzése. 

 

Teljesítés igazolásának feladatait az intézményvezető, vagy távolléte esetén az 
intézményvezető-helyettes látja el. Felhatalmazással ǊǈǊǉ.ǈǎ. ǋǈ-ától ǊǈǊǋ.ǉǉ.ǋǈ-ig terjedő 
időre az intézményvezető-helyettes rendelkezik. (Felhatalmazással Teljesítés igazolója a 
kötelezettségvállaló által kijelölt személy lehet.  

A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján  
− ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát,  
− összegszerűségét,  
− ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a 

kifizetés, vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – 

annak teljesítését.  
Javasolja a belső ellenőrzés, hogy az intézmény vezetője adjon írásban felhatalmazást 
teljesítés  igazolására a telephelyek, bentlakásos intézmény vezetője/munkavállalója 
részére is, hiszen a szakmai anyagok, tisztítószerek, textília stb. átvétele, tényleges 
számbavétele nem feltétlen(l az intézményvezető, vagy helyettesén kereszt(l kell, hogy 
megtörténjen.   

 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlására való felhatalmazások kiadásával a költségvetési 
szerv biztosítja, hogy kötelezettséget csak az arra feljogosított személyek vállalhassanak, a 
felhatalmazásban megadott időszakban. A felhatalmazásban sz(kséges lett volna 

megjelölni, hogy összeghatár nélk(l, vagy a megadott összeg erejéig jogosult az 
intézményvezető-helyettes kötelezettséget vállalni.  
 

A jogszabály pontosan meghatározza, hogy ki jogosult kötelezettségvállalásra  a 
kötelezettséget vállaló szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott személy. Az 
írásbeli felhatalmazással rendelkező személy vonatkozásában az érvényesség időszaka 
2023.11.30-áig  ker(lt meghatározásra, összeghatár, vagy korlátlan jogosultság nem ker(lt 
rögzítésre.  
 

5sszeférhetetlenségi szabályok   
Kötelezettségvállaló és pénz(gyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében 
nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló 
személlyel.  
Kötelezettségvállalási, pénz(gyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljes 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Ptk. 
szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. 
 

Kifogásolja továbbá a belső ellenőrzés, hogy az intézményvezető-helyettes 

felhatalmazásáról adott esetben a nyilvántartást nem vezetik, általánosságban történt a 
felhatalmazása, holott jogosultsága az intézményvezető távolléte idejére kell, hogy 
kiterjedjen. 

 

5. A számviteli rend betartásának ellenőrzése 
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Ǎ.ǉ.A mérleg és a főkönyv-analitika-leltár egyezőségének ellenőrzése 

Az Áhsz. Ǎ. § ǉ  bekezdése alapján leltárral alátámasztott beszámolót kell készíteni. 
Az Áhsz. ǊǊ. § ǉ  bekezdése kimondja, hogy az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, 
a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely 
tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. 
Az ellenőrizhetőség követelményének akkor felel meg a leltár, ha érvényes(lnek a következő 
főbb feltételek  

A leltárnak tartalmaznia kell  

− azt az évet, hónapot, napot, amely napra vonatkozóan készítették éves költségvetési 
beszámolót alátámasztó leltárnál ez a nap a mérleg fordulónapja  

− a költségvetési szerv megnevezését, a leltározási helyet körzetet , a leltározás 
megkezdésének és befejezésének időpontját  

− a benne szereplő eszközök és források tételeinek pontos megnevezését és az egyértelmű 
azonosításukhoz sz(kséges adatokat megnevezés, méret, minőség, cikkszám, 
nyilvántartási szám stb. . 

A Ǌǈǈǈ. évi C. törvény ǎǑ. §-ában foglaltak alapján az év végi záráshoz, a beszámoló 
elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és 
olvasható formában legalább ǐ évig kötelezően megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető 
módon tartalmazza a költségvetési szerv mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és 
forrásait mennyiségben és értékben. 
A leltározási kötelezettség teljesítése keretében a költségvetési szervnek a főkönyvi 
könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést a költségvetési év 
mérlegfordulónapjára vonatkozóan el kell végezni és ezt a tevékenységet megfelelően kell 
dokumentálni, mely dokumentum biztosítja az egyezőségek fennállását, az eltérések okait. 
Az egyeztetéssel végzett leltározás során sz(kséges egy olyan kimutatás, mely az analitikus 
nyilvántartás és a főkönyv adatait veti össze, egyezteti, egyértelműen jelezve, hogy az adatok 
egyeznek, illetve magyarázza az eltérések okait. Ezen kimutatást a készítő és az ellenőrző 
aláírásával kell ellátni. 
A követelések és a kötelezettségek esetében az egyeztető levél szolgálja a leltározás egyik 
lépését. Ezeknél az egyeztetéseknél nem a követelés elismertetése a feladat, hanem annak 

egyeztetése, hogy az adott követelést a másik fél még nem egyenlítette ki, tehát a 
költségvetési szerv jogosan szerepelteti követelésként a mérlegében. 
Ajánlott készíteni egy összesítő jegyzéket is, a vevők, illetve a szállítók elismert, mérlegben 

kimutatandó állományáról könyvviteli számlánként. 

 

A Bkr. ǉǉ. § ǉ  bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az ǉ. melléklet 
szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének 
minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves 
költségvetési beszámolóval egy(tt k(ldi meg az irányító szerv vezetőjének.  

A nyilatkozat kitöltésénél a belső kontrollrendszerre vonatkozó jogszabályok, belső 
szabályzatok előírásainak figyelembevételével kell nyilatkozni az alábbiakról  

− Kontrollkörnyezet  szakmai kompetenciák, felelősségi körök kijelölése, a beszámoltatás 
módszerei. 
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− Integrált kockázatkezelési rendszer a szervezeti célok pontos ismertetése, amelyekre 
vonatkozóan a releváns kockázatokat meg lehet állapítani, mérni és válaszlépéseket adni. 

− Kontrolltevékenységek  terv- és tényadatok egyeztetése, vezetői, fel(lvizsgálati feladatok. 

− Információs és kommunikációs rendszer  célok és elvárások megfogalmazása, feladatok 
kijelölése. 

− Nyomonkövetési rendszer monitoring  működtetése érdekében  könyvvizsgálói 
feladatok, Pénz(gyi Bizottság vizsgálatai, gazdasági vezető vizsgálatai, belső ellenőrzés, 
hogyan tett eleget. 

− Milyen utasításokat, belső szabályzatokat alkotott a kontrollkörnyezet megfelelő 
biztosítása céljából. A nyilatkozatban erről be kell számolnia a vezetőnek. 

A beszámoló adatok összhangjának, belső összef(ggéseinek vizsgálata során kiemelt 
szempont, hogy 

− a költségvetési beszámoló adatai a főkönyvi kivonatok adataival alátámasztottak 
legyenek, 

− a költségvetési beszámoló űrlapok – illetőleg az egyes űrlapokon szereplő adatok – közötti 
kötelező összef(ggések teljes(lnek, 

− az Áhsz. ǉǏ. mellékletében foglalt egyezőségeknek megfeleljen, 

− a maradványlevezetés és a korrigált pénzeszköz levezetése, egyezősége biztosított legyen 

Az Intézmény mérlegadatait az alábbi táblázat szemlélteti   

Adatok Ft-ban! 

Megnevezés  Előző 
időszak  

Módosítások 
(+,-) 

Tárgyidőszak  

Eszközök   

Tárgyi eszközök 89 499 983 0 98 061 092 

Készletek 0 0 0 

pénzeszközök  64 996 353 0 45 711 825 

Követelések  601 942 0 815 531 

egyéb sajátos elszámolások  6 005 885 0 3 654 976 

Eszközök összesen   161 104 163 0 148 243 424 

Források   
Saját tőke  88 188 232 0 81 214 948 

Kötelezettségek  35 963 957 0 28 656 078 

Passzív időbeli elhatárolások  36 951 974 0 38 372 398 

Források összesen  161 104 163 0 148 243 424 

 

A vásárolt készletek  gyógyszer-, textília- és tisztítószer készleteinek értéke  kimutatásra 
nem ker(ltek, ami mérlegvalótlanságot eredményezett. 

Az adott előlegek között mutatták ki Fné N.Z. foglalkoztatott részére adott előleget ǌǈ 342 Ft 

összegben Ǌǈǉǉ. évről folyamatosan. A dokumentumok között felszólítás, behajtásra 
vonatkozó intézkedés nem voltak fellelhető.  
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Minden év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani. A 

követelések esetében a leltározást egyeztetéssel kell végrehajtani, ami a gyakorlatban 
egyeztető levelek kik(ldését, a visszaérkező levelek feldolgozását, a nyilvántartással való 
összevetését jelenti. 

Az Áhsz. ǉǋ. §-ának Ǎ  bekezdése kimondja, hogy a mérlegben a követelések között az 
egységes rovatrend szerinti rovatokhoz kapcsolódóan vezetett nyilvántartási számlákon 
nyilvántartott követeléseket addig kell kimutatni, amíg azokat pénz(gyileg vagy egyéb 
módon nem rendezték, az Áht. ǑǏ. §-a szerint el nem engedték, vagy behajthatatlan 
követelésként le nem írták. 

A behajthatatlan követelés az Áhsz. ǉ. §-ának ǉ  bekezdése alapján az Szt. ǋ. § ǌ  bekezdése 
ǉǈ. pontjának a -g  alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, hogy nem tekinthető 
behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlen(l nem vezetett eredményre, és a 
végrehajtást sz(neteltetik. 

Behajthatatlan az a követelés  

a  amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a 

követelést csak részben fedezi amennyiben a végrehajtás közvetlen(l nem vezetett 
eredményre, és a végrehajtást sz(neteltetik, az óvatosság elvéből következően a 
behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv alapján - vélelmezhető , 

b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok 
adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett, 

c  amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás nyilatkozat  szerint nincs fedezet, 

d  amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási 
javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet, 

e  amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos 
eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan 
behajtható összegével a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez 
vagy növeli a veszteséget , amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem 
található, és a felkutatása "igazoltan" nem járt eredménnyel, 

f  amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet, 

g  amely a hatályos jogszabályok alapján elév(lt. 

Az Áhsz. ǌǋ. §-ának Ǌ  bekezdése kimondja, hogy behajthatatlan követelés leírása esetén a 
behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell. A behajthatatlan követelés leírása nem 
minős(l a követelés elengedésének. 

Az Áht. ǑǏ. §-ának Ǌ  bekezdése szerint a helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési 
tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak 
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törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. 
A követelések elengedésének módját tehát önkormányzati rendeletben kell meghatároznia a 
képviselő-test(letnek. Az elengedésről értesíteni kell a másik felet. 

E tárgykörben a sz(kséges intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni! 

Az egyéb sajátos elszámolások között ker(ltek figyelembevételre az előzetesen felszámított 
levonható áfa, a fizetendő áfa elszámolása, utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-

helyettesítő fizetési eszköznek nem minős(lő eszközök elszámolásai, összesen ǋ 654 976 Ft 

összegben. 

A kötelezettségek között mutatták ki a még ki nem egyenlített kötelezettségeket dologi 
kiadásokra étkezés, foglalkozás-e(. ellátás számlája  , a költségvetési évben esedékes 
kötelezettségek beruházásra mosogatógép, kávéfőző , a letétre, megőrzésre, 
fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, a szállítói analitikával egyezően. 

A passzív időbeli elhatárolások között a ǊǈǊǉ. december havi bér ker(lt kimutatásra. 

Az immateriális javak, tárgyi eszközök felleltározására ǊǈǊǉ. december ǋǉ-i állapot szerint nem 
ker(lt sor.  

ǊǈǊǉ. év lezárásával a Maradvány alakulását az alábbi táblázat szemlélteti  

megnevezés  összeg Ft  

tevékenység nettó eredményszemléletű  bevétele 91 427 408 

egyéb eredményszemléletű bevételek  602 021 048 

anyagjellegű ráfordítások 160 282 151 

személyi jellegű ráfordítások 462 931 083 

értékcsökkenési leírás 21 300 840 

egyéb ráfordítások  35 907 727 

tevékenység eredménye -6 973 345 

pénz(gyi műveletek eredményszemléletű bevételei 61 

mérleg szerinti eredmény -6 973 264 

A számlarendnek megfelelő könyvelési gyakorlat  

A költségvetési szerveknél a könyvviteli nyilvántartások vezetéséhez alkalmazandó egységes 
számlakeretet az Áhsz. Ǎǉ. § ǉ  bekezdése alapján, annak ǉǎ. melléklete állapítja meg.  

A GESZ elkészítette számlarendjét, mely tartalmazta az ellenőrzött időszakot érintően 
érvényes számlat(kröt, az alkalmazott főkönyvi számlák számát, megnevezését és tartalmát, 
továbbá a gazdasági események könyvelését, a főkönyv és az analitika kapcsolatát.  

A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, 
kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek és ezek teljesítésének a valóságnak 
megfelelő folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását biztosította.  

Biztosított volt a kiadások és bevételek közgazdasági és kormányzati funkciók szerinti 
osztályozása. A költségvetési számvitel pénzforgalmi szemléletű kettős könyvvitelen alapult 
és a ǈ-s számlaosztályban az egységes rovatrendhez igazodó nyilvántartási számlákon 
kereszt(l valósult meg.  
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Az államháztartásban felmer(lő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 
módjáról szóló ǋǐ/Ǌǈǉǋ. IX.ǉǑ.  NGM rendelet ǉ. melléklete tételesen ismerteti a gazdasági 
események nyilvántartásba vételénél az ellenőrzés során vizsgált esetekben mindig az aktuális 
jogszabályi változásokat, és a szabályzat útmutatását követve járt el a GESZ. 

A pénz(gyi számvitel a vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak 
megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési 
beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését részben 
biztosította.  

A belső ellenőrzés a ǌ.ǉ. pontban felsorolt bizonylatokat tételesen ellenőrizte mind a pénztári, 
mind pedig a bankból teljesített tételeket érintően, a könyvelés megfelelt a hatályos jogszabályi 
előírásokban rögzítetteknek. 

ǎ.A gazdálkodás szabályszerűségét biztosító kontrollok hatékonyan segítették-e a végrehajtást  
ǎ.ǉ.A belső kontroll-rendszer megszervezése és hatékony működése a költségvetési gazdálkodás 
folyamataiban  

A belső kontrollrendszer lényege, hogy a szervezetirányítás elválaszthatatlan eszközeként, 
magában foglalja mindazon szabályokat, eljárásokat, gyakorlati módszereket és szervezeti 
struktúrákat, amelyeket arra a célra terveztek, hogy segítséget nyújtson a vezetésnek a céljai 
eléréséhez. A célok elérését akadályozó eseményeket pedig megelőzze vagy feltárja és 
korrigálja. Azonban a költségvetési szerv vezetőjének döntésén múlik, hogy a standardoknak 
a szabályzatok kialakítására vonatkozó ajánlásainak a már meglévő szabályzatok 
felhasználásával, esetleges korszerűsítésével milyen módon, formában és tartalommal tesz 
eleget. 

A belső kontrollrendszer az Áht. ǎǑ. § ǉ  bekezdése szerint a kockázatok kezelése és 
tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely az 
alábbi célok megvalósulását kell, hogy szolgálja   

• a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, 
hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,  

• az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék és  
• megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű 

használattól.  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló ǋǏǈ/Ǌǈǉǉ. 
XII.ǋǉ.  Kormányrendelet Bkr.  ǋ-ǉǈ. §-ai részletezik a kontrollrendszer létrehozásának, 

működésének szabályait, mely szerint a költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani, 
működtetni, fejleszteni a szervezet minden szintjén érvényes(lő megfelelő  

 kontrollkörnyezetet,  
 kockázatkezelési rendszert,  
 kontroll-tevékenységeket,  
 információs és kommunikációs rendszert, valamint  
 nyomon követési rendszert monitoring). 
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ǉ.Kontrollkörnyezet  

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, amelyben  

• világos a szervezeti struktúra, 

• egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 

• meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 

• átlátható a humánerőforrás-kezelés. 
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani 
és működtetni a szervezeten bel(l, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 
szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A 
költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és rendszeresen aktualizálni a költségvetési 
szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv működési folyamatainak 

szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely 
tartalmazza k(lönösen a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és 
ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. A 
költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjét. A költségvetési szerv vezetőjének felelőssége érvényre juttatni a költségvetési 
szerv működésében a szakmai felkész(ltség, a pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi 
fedhetetlenség értékeit, valamint biztosítani a közérdekek előtérbe helyezését az egyéni 
érdekekkel szemben integritás . 
 

Az Intézmény honlapján az alapító okirat, az Intézmény szervezeti felépítése, a belső 
szabályzatok általában megjelenítésre ker(ltek. A feladat-és felelősségi köröket az 
Intézmény SZMSZ-e tartalmazza, személyre szabottan pedig a munkaköri leírások 
részletesen rögzítik.  
A folyamatokat az ellenőrzési nyomvonal részletezi, dokumentálásuk azon 
tevékenységek esetében -  ahol tevékenységnapló használata jogszabályi előírások okán 
kötelező – biztosított volt,  tartalmuk azonban kifogásolható.  
A humán erőforrás vonatkozásában megállapítható, hogy Ǎ fő (res álláshely – hosszabb – 

rövidebb időtartam óta – betöltésre nem ker(lt. A gépjárművezetői létszámot a belső 
ellenőrzés túlzónak ítéli,  munkaidő-kihasználtságuk – a rendelkezésre bocsátott 
dokumentumok alapján -   nem biztosított.  
 

Ǌ. Kockázatkezelés  

A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert működtetni, melynek során 
fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában 
rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban 
sz(kséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének 
módját. 
 

Az Intézmény vezetője kockázatokat nem határozott meg, így azok elemzésére, kezelésére 
sem ker(lt sor.  
 

ǋ. Kontrolltevékenységek  

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten bel(l kontrolltevékenységeket 

kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak 



66 

 

eléréséhez. A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani 
kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést FEUVE , k(lönösen az 
alábbiak vonatkozásában  

• a pénz(gyi döntések dokumentumainak elkészítése ideértve a költségvetési 
tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal 
való elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is , 

• a pénz(gyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 
eredményességi szempontú megalapozottsága, 

• a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénz(gyi ellenőrzés, a 
pénz(gyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve 
ellenjegyzése, 

• a gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
könyvvezetés és beszámolás  kontrollja. 

A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban legalább az 
alábbiakat szabályozni  

• engedélyezési és jóváhagyási eljárások, 

• az információkhoz való hozzáférés, 

• fizikai kontrollok hozzáférés az eszközökhöz , 

• beszámolási eljárások 

Az Intézmény vezetője fenti szabályozásoknak részben tett eleget.   

 

ǌ. Információ és kommunikáció  

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, melyek 
biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljutnak az illetékes 
szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs rendszerek keretében 
a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és 
pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meg legyenek 
határozva. 
Az Intézmény vezetője rendelkezik az információ és kommunikáció szabályozásával, az 
iktatás rendszerével, a szabálytalansági eljárásrenddel.  
5.Monitoring: 

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé 
teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A 
költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló 
folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől f(ggetlen(l 
működő belső ellenőrzésből áll. A belső ellenőrzés kiemelt feladata tevékenységén kereszt(l 
elősegíteni a belső kontrollrendszerek minőségének javítását. A költségvetési szervek belső 
ellenőrzéséről k(lön kormányrendelet rendelkezik. 

 

Az Intézmény vezetője a szervezeti célok megvalósításának monitoringját nem minden 
ter(leten biztosította. A belső kontrollok több ter(leten hiányosságot mutatnak, az 
intézményben több ter(leten nem a hatályos jogszabályi előírások és a belső ellenőrzés 
által javasoltak szerint történik a munkavégzés.  
 



67 

 

A közszférában a közpénzek védelme miatt kiemelt fontosságú a vezetők 
elszámoltathatósága, ennek érdekében a vezetői elszámoltathatóság alapját képező 
szabályozás a  jogforrásokban is megvalósul. A költségvetési szerv vezetője felelős az 
alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak és az 
irányító szerv által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő 
ellátásáért. Felelős továbbá a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség 
követelményeinek érvényesítéséért a költségvetési szerv működésében, valamint a 
szervezet vagyonkezelésébe, használatába adott és tulajdonában lévő vagyonnal 
kapcsolatos vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért. A 

költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer kialakításáért, 
működtetéséért és fejlesztéséért. A költségvetési szerv vezetője a feladatokat és a 
felelősségi köröket a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve belső utasításokban 
delegálhatja a szervezeti hierarchia alacsonyabb szintjére, amelyet részletesebben a 
munkaköri leírások kell, hogy tartalmazzanak. A vezetők felelősséget kell, hogy 
vállaljanak a hozzájuk tartozó szervezeti egység ek ben dolgozók munkájáért. A vezetők 
beszámolási kötelezettséggel és beszámoltatási joggal kell, hogy rendelkezzenek. A 
felelősségvállalás szabályait k(lön törvények rögzítik. 

Az Intézmény vezetője jogi felelősségének tudatában – a Bkr. ǉ. sz. mellékletében 
rögzítettek szerint – kell, hogy nyilatkozzon arról, hogy  az általa irányított költségvetési 
szervnél gondoskodott a belső kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 
eredményes működéséről, valamint  

• a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon 
rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

• a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

• a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 

• a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, 
azok teljességéről és hitelességéről, 

• a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

• az intézményi számviteli rendről. 
 

7. Utóellenőrzés  
A korábbi ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolására intézkedési terv 
kész(lt-e, az intézkedési tervben foglaltak megvalósítására történtek-e intézkedések.  

 

Az Idősek Bentlakásos Otthona ǉ/ǊǈǊǉ. sz. utóellenőrzése során a belső ellenőrzés Ǐ pont 
vonatkozásában nem végrehajtott, és Ǒ pont esetében részben végrehajtott intézkedést 
állapított meg. Az Intézmény vezetője ǊǈǊǉ. június Ǐ-én elkészítette intézkedési tervét 
(159/ǊǈǊǉ. iktatószám . Az intézkedési tervben foglaltak megvalósulását a belső ellenőrzés 
visszaellenőrizte, a tett megállapítások az alábbiak   
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B.)  Nem végrehajtott intézkedések, és az eltelt időszak óta megtett 
intézkedések az alábbiak   
 

A ǐ. pont esetében a kis-és nagyértékű tárgyi eszközöknél a sz(kséges nyilvántartások 
felfektetése 

 

Az Intézményvezető intézkedési tervében rögzítette, hogy ǊǈǊǉ. január ǉ-jétől az 
intézménynél is kész(l a kis-és nagyértékű tárgyi eszközökről analitika, amely a GESZ által 
használt ASP könyvelőprogram kimutatásaival összehasonlításra ker(lt, az egyezőség 
fennáll.  
 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a vezetett analitika ǊǈǊǉ. január ǉ-jétől megfelel az 
elvárásoknak, de az egyes években történő beszerzések nyitó tételként nem szerepelnek, 
ezáltal csak a ǊǈǊǉ. január ǉ-jétől történő beszerzések egyeztethetők a GESZ 
nyilvántartásával. A GESZ és a P(spökladányi Segítő Kezek Szociális Szolgáltató 
Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ között létrejött egy(ttműködési 
megállapodás értelmében az analitikus nyilvántartások vezetése az önállóan működő 
intézmény feladata.  

Fentiekre tekintettel e tárgykörben további intézkedések megtétele sz(kséges. 

 

A Ǒ. ponthoz kapcsolódóan a leltározás szabályos végrehajtása úgy, hogy a leltár az 
Intézmény tényleges vagyonáról hiteles, alátámasztott, és valós képet t(krözze.  
 

Az Intézmény vezetője intézkedési tervében rögzítette, hogy 2021.03.19.-ǈǌ.ǉǑ. között az 
intézmény minden telep(lésén és telephelyén, illetve ellátottak számára nyitva álló 
helyiségében megtörtént a selejtezés. Az intézmény teljes vagyonáról a leltározás szabályos 
végrehajtása ǊǈǊǉ.ǈǌ.Ǌǈ. és ǊǈǊǉ.ǈǌ.ǊǏ. között valósult  meg. Jelen esetben a leltározás 
nyilvántartástól f(ggetlen módja érvényes(l, amely a GESZ-nél vezetett nyilvántartással a 
leltárkiértékelés folyamán egyeztetve lett. A GESZ nyilvántartása és az intézmény által 
felvett leltár k(lönbözeti tételei a GESZ által felvitelre ker(lnek. A GESZ részére ǊǈǊǉ.ǈǏ.ǈǎ. 
napján átk(ldésre ker(ltek a kiértékelt leltárívek.  
 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a selejtezés a leltározással egyidejűleg történt 
szabálytalanul, a leltáregyeztetésnek nyoma nincs. A leltáríveken gyári számok, típus 
hiányosan ker(lt rögzítésre.  
Azon féleségek esetében volt megállapítható, hogy a GESZ nyilvántartásában a hiányzó 
tételek felvételre ker(ltek, amelyek a felvétellel egyidejűleg kiselejtezésre is ker(ltek. Néhány 
tétel esetében a selejtezési jegyzőkönyv alapján a kivezetés a GESZ nyilvántartásából nem 
történt meg. fűnyíró traktor, nyomtató  

A selejt jegyzőkönyvön  felt(ntetett leltári számok és a GESZ nyilvántartása szerinti leltári 
számok több tétel esetében eltérőek.  
A belső ellenőrzés e tárgykörben további egyeztetéseket javasol.  
 

A ǉǋ.  pont esetében: a feladatellátáshoz sz(kséges szerződések ellenjegyeztetése, illetve a 
kiegyenlítésre becsatolt számlákhoz a szerződések csatolása  
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Az Intézményvezető az intézkedési tervében rögzítette, hogy ǊǈǊǉ. január ǉ-jétől a 
megkötött szerződések, tiszteletdíjas megállapodások, megbízási szerződések, útiköltség – 

térítési megállapodások minden esetben ellenjegyzésre ker(ltek a GESZ megbízott 
igazgatója által. A korábbi években ellenjegyzésre nem ker(lt szerződéseket a jelenleg is 
meglevő szolgáltatókkal újra  fogják  kötni, ezáltal minden esetben ellenjegyzésre ker(lnek.  
 

Megállapította a belső ellenőrzés, hogy a ǊǈǊǉ. évtől megkötött szerződések, 
megállapodások ellenjegyzésre ker(ltek. A korábbi években megkötött szerződéseket a 
jelenleg is meglevő szolgáltatókkal még nem  kötötték újra.  
Részben végrehajtott feladat. 
 

Ǐ. oldal Házirend   
 

Az Intézményvezető intézkedési tervében rögzítette, hogy az Idősek bentlakásos 
otthonának házirendje kiegészítésre ker(lt az egyszeri belépési hozzájárulás módjával és 
részletszabályaival. A fenntartó jóváhagyását követően lesz hatályos.  
 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy e tárgykörben az Intézmény vezetője  az 
intézkedési tervben foglaltaknak eleget tett.  
Végrehajtott feladat. 
 

Az Origó Bt. gyógyszerfelhasználói programban a gyógyszerkészletek feltöltése: 

 

Az Intézkedési tervben rögzítésre ker(lt, hogy  az Origo Bt. gyógyszerfelhasználói 
programjában az ellátottak gyógyszerkészeletei nyilvántartásba vannak véve. A törzsadattár 
feltöltése alapgyógyszer  elkész(lt, naprakész. A gyógyszerfelhasználói program 
kezelésével a gazdasági (gyintéző és szociális munkatárs ker(lt megbízásra. A kézi 
nyilvántartás vezetve van és megfelel az SzCsM rendelet ǍǊ. §-ának, az adagolás pedig a Ǒ.sz.  
mellékletben foglaltaknak.  

 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a használatos program tartalmazza a 
gyógyszerkészleteket, de csak mennyiségben. Felhívta a belső ellenőrzés a figyelmet az 
értékbeni nyilvántartásra is, mivel december ǋǉ-i állapot szerint a mérlegben is ki  kell 

mutatni ezen készleteket.  
Egyebekben pedig az intézményvezető által hivatkozott Ǒ.sz. melléklet ǊǈǊǈ.ǈǊ.ǈǑ-étől már 
nincs hatályban.   
E tárgykörben további intézkedések megtétele sz(kséges.  
Részben végrehajtott feladat. 
 

ǋǌ. oldal ellenőrzési nyomvonal   
 

Az Intézmény vezetője intézkedési tervében rögzítette, hogy az ellenőrzési nyomvonal 
elkész(lt, hatálybalépésének ideje a fenntartó jóváhagyását követően.  
 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy az   Intézmény ellenőrzési nyomvonala ǊǈǊǉ. 

augusztus 18-ától hatályos, a folyamatok nyomon követése biztosított.  
Végrehajtott feladat.    
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Továbbképzési kötelezettség   
 

Az Intézkedési tervben rögzítésre ker(lt, hogy a költségvetési szerv vezetője és helyettese a 
belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettségének ideje ǊǈǊǉ.ǉǈ.Ǌǎ.-
11.14.-ig fog megvalósulni. A költségvetési szerv vezetője és helyettese a részvételt a 
fenntartó felé ǊǈǊǉ. december ǋǉ-éig igazolni fogja.  
 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy mind az Intézmény vezetője, mind pedig helyettese 
továbbképzési kötelezettségének eleget tett. ǊǈǊǋ. évben ismét esedékes a továbbképzési 
kötelezettség.  
Végrehajtott feladat. 
  

C.) Részben végrehajtott feladatként jelölt, további intézkedések 
megtételére tett javaslatok megvalósulása  

 

Az ǉ. pont vonatkozásában az Info  tv-ben előírt közérdekű adatok nyilvánosság számára 
interneten való közzététele  

 

Az intézkedési tervben az intézményvezető arról számolt be, hogy az intézmény meglevő 
szabályzatai, illetve szervezeti ábrája feltöltésre ker(lt a honlapra. Az új szabályzatok 
elkész(ltek a  fenntartó részére elk(ldésre ker(ltek, a Társulás által történő elfogadását 
követően feltöltésre ker(lnek.  
 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy az intézmény önálló honlappal rendelkezik, azokra 
a szabályzatok, a dokumentumok között az alapító okirat, a szociális szakmai tevékenységről 
szóló beszámolók feltöltésre ker(ltek, a szervezeti felépítés ábrája szintén feltöltésre ker(lt, a 
bentlakásos intézmény bemutatása a honlapon megtörtént.  
Az Info törvény ǉ.sz. mellékletében foglalt adatok szerepeltetésére továbbra is felhívja a 
belső ellenőrzés a figyelmet.  
 

A Ǌ. pont vonatkozásában olyan honlap működtetése, amelyből a bentlakásos otthonra 
vonatkozó információk szerepelnek, biztosítva a tájékozódást a feladatellátást 
igénybevevők és hozzátartozóik számára 

 

Az  intézményvezető intézkedési tervében arról számolt be, hogy a korábbi ellenőrzéshez 
képest az intézmény elkészítette saját honlapját. K(lön f(lön szerepel a „Bentlakásos 
Otthon”. A belső ellenőr javaslatára a honlapra felker(ltek az alábbi információk  férőhelyek 
száma, beker(lés módja, szabadidős programok közösségi élet, terápiás készségfejlesztő 
foglalkozások. 
 

A belső ellenőrzés fentiekről meggyőződött, a sz(kséges intézkedéseket megfelelőnek tartja.  
Végrehajtott feladat. 
 

A Ǐ. pont vonatkozásában a munkaidőbeosztás három havi időkeretben történő 
megvalósítása, mivel az általános napi teljes munkaidőnél hosszabb teljes munkaidőben 
való foglalkoztatás történik, ezt a munkaszerződésekben rögzíteni sz(kséges. 
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Az Intézményvezető intézkedési tervében rögzítette, hogy a három havi munkaidőkeret az 
SZMSZ f(ggelékeként kiegészítésre ker(lt.  

A belső ellenőrzés az  SZMSZ ǉ.sz. f(ggelékeként az intézményvezető intézkedését 
tudomásul vette.  

Végrehajtott feladat.  

A ǉǈ. pontban az ellátási díjak beszedési gyakorlatának módosítását javasolta a belső 
ellenőrzés. 

Az intézmény vezetője az intézkedési tervében  arról számolt be, hogy az Idősek 
bentlakásos otthonában a számlázás  a SzocioX programon kereszt(l valósul meg. A 
szolgáltatást az intézmény egy(ttműködési megállapodás alapján k(lső szolgáltatótól 
vásárolja meg. A programot a szolgáltató kezeli. Az adatok felvitelét a gazdasági (gyintéző 
végzi el. A kapcsolatfelvétel megtörtént a szolgáltatóval. Megegyezés szerint minden 
számlához csatolásra ker(l egy számlarészletező, amelyen az elszámolás ellátási nap szerinti 

bontásban szerepel.  

A szolgáltató tájékoztatása alapján a szoftver fejlesztése hosszabb időt vesz igénybe, így a 
belső ellenőrrel való egyeztetés alapján a számlán szerepelni fog „A számlarészletező a 
számla hivatalos mellékletét képezi” rész addig, amíg a szoftver fejlesztése nem kész(l el.  

A belső ellenőrzés a helyszínen megállapította, hogy a számlák mellé a részletező elkész(l 
a tételesen ellenőrzött dokumentumok között azonban nem volt fellelhető . A szoftver 

fejlesztése mind a mai napig nem kész(lt el, így a sz(kséges részletezés továbbra is a számla 
hivatalos mellékletét képező dokumentum.  

E tárgykörben további intézkedések sz(kségesek.  

Részben végrehajtott feladat. 

A ǉǉ. ponthoz  az Intézményi textíliák vonatkozásában a nyilvántartások pontosítása 

Az Intézmény vezetője az intézkedési tervében rögzítettek szerint a ǌ/Ǌǈǉǋ. I.ǉǉ.  
Kormányrendelet ǉǌ. sz. melléklet X. fejezet szerinti nyilvántartás vezetése valósul meg. A 
nyilvántartás vezetése a gazdasági (gyintéző feladata.  

A vezetett un. kéziraktári nyilvántartás megfelel az elvárásoknak.   

A belső ellenőrzés ugyanakkor megállapította, hogy jelentős mennyiségű textiliával rendelkeznek. 
A  mennyiségre tekintettel sz(kségesnek tartja a belső ellenőrzés raktárként való működtetését, 
elk(lönített és rendezett tárolást, illetve raktári készletnyilvántartás vezetését. mennyiségi és 
értékbeni nyilvántartást, szintén a mérlegtételek között értékkel történő kimutatása okán  

A ǉǊ. pont esetében a védőruhákról és a munkaruhákról analitikus nyilvántartás 
felfektetése, személyre szóló nyilvántartások vezetése  

 

Az Intézkedési terv rögzítette, hogy: a munka-és védőruha szabályzata nem tért ki az idősek 
bentlakásos otthona dolgozóira, így a szabályzat fel(lvizsgálatát és kiegészítését vállalta az 
intézmény. ǊǈǊǉ. évben az Intézmény a bentlakásos otthonban foglalkoztatott munkavállalók 
részére munkaruhát vásárol, amelyről az analitikus nyilvántartásokat felfektetik.  
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A belső ellenőrzés megállapította, hogy az újonnan elkészített szabályozás ǊǈǊǉ. augusztus 
18-ától hatályos, ǉ. sz. melléklete rögzíti, hogy mely feladatot ellátók milyen munka-, 

védőruha juttatásban részes(lnek. A munkaruha kihordási ideje egységesen minden ter(let 
vonatkozásában ǉǐ hónapban ker(lt meghatározásra. A szabályzat Ǌ. sz. melléklete a 
ruházati cikkekre vonatkozó vásárlási engedélyt tartalmazza.  
Sz(kséges lett volna értékhatár rögzítése. A személyi jövedelemadóról szóló törvény (szja-

törvény  ǌ. paragrafusának Ǌa  bekezdése a munkaruházatot is említi a munkafeltételek 
közé sorolt, adókötelezettséggel nem járó juttatások között, de ezen túlmenően a szja-törvény 
ǉ. számú mellékletének ǐ.Ǌǌ. alpontja adómentesként is nevesíti a munkaruházati 
termékeket. 
Munkaruházati termék [szja-törvény ǉ. számú melléklet Ǒ.Ǌ. pont]  

– a törvényben vagy törvényi felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban előírt módon és 
feltételekkel rendszeresített egyenruha, formaruha, védőruha, munkaruha, valamint 

tartozékai  

– az olyan öltözet és tartozékai, amelyet a munkavállaló egészségének védelme, a 
munkakörén, feladatainak ellátásán kív(l hordott ruházatának megóvása céljából az adott 
munkakörben, a feladat ellátása közben visel, feltéve, hogy a kör(lményekből 
megállapíthatóan a munkaruházati termék használata nélk(l a munkavállaló egészsége 
veszélyeztetett, illetőleg a ruházat nagymértékű szennyeződése, gyors elhasználódása 
következik be  

– az egyenruha, a formaruha, a védőruha és a munkaruha, valamint tartozékai,  
… – a kifejezetten jelmezszerű öltözet megk(lönböztető jellegű ruházata és tartozékai, 
amelyek az adott munkaköri feladat ellátásán kív(li viseletre alkalmatlanok. 
Fentiek okán a felsőruházat nadrág, szoknya, ruha, ing,  blúz, kabát, lábbeli  cipő, szandál, 
csizma, papucs  vásárlása során a munkáltatónak adófizetési kötelezettsége keletkezik.  
 

A személyre kiadott munkaruha nyilvántartás felfektetésre ker(lt, a belső ellenőrzés 
hiányosságot nem észrevételezett.  
Egyebekben pedig javasolja a belső ellenőrzés, hogy a ruházati cikkekre vonatkozóan 
értékhatár ker(ljön megállapításra.  
Végrehajtott feladat.  
 

A ǉǌ. pont esetében  a megrendelők vonatkozásában az Ávr. ide vonatkozó 
rendelkezéseinek maradéktalan betartása kötelezettségvállalás tárgykörében  

Az intézményvezető az intézkedési tervében rögzítette, hogy a belső ellenőr észrevételei 
alapján elsősorban az Intézmény és a GESZ között létrejött munkamegosztási 
megállapodásban foglaltakat kell módosítani. A módosításban szerepelni kell az Ávr. Ǎǋ. § 
ǉ  bekezdése értelmében, hogy nem sz(kséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az 

olyan kifizetés teljesítéséhez, amely értéke a kétszázezer forintot nem éri el.  
A munkamegosztási megállapodás társulás általi elfogadását követően lép életbe.  
A belső ellenőrzést követően a kötelezettségvállalások csak és kizárólag pénz(gyi 
ellenjegyzés után, a pénz(gyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban történik.  
Az Ávr. kötelezettségvállalás tárgykörben hozott intézkedések haladéktalanul betartásra 
ker(ltek és a jövőben is betartásra ker(lnek.  
A GESZ megbízott igazgatójával a Munkamegosztási megállapodásról szóló egyeztetés 
megtörtént. A munkamegosztási megállapodás tervezete elkész(lt.  
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A belső ellenőrzés megállapította, hogy a 200 ǈǈǈ Ft feletti megrendelések ellenjegyzése 
megtörténik.  
Egyebekben pedig az e tárgykörben hatályos jogszabályi előírások betartása kötelező 
érvényű az Intézmény esetében is.  
Végrehajtott feladat.  
 

A ǉǍ. pont esetében  a belső kontrollok érvényesítése, fokozása, az ellenőrzési nyomvonal, 
szervezeti integritást sértő események eljárásrendje.  
 

Az Intézményvezető az intézkedési tervében rögzítette, hogy a Szabálytalanságok 
kezelésének eljárásrendje az utóellenőrzés idején elkész(lt. Hatálybalépésének ideje a 
fenntartó jóváhagyása után.  
Az intézmény ellenőrzési nyomvonala elkész(lt, hatálybalépésére a fenntartó jóváhagyása 
után ker(l sor.  
 

A belső ellenőrzés megállapította, hogy fenti szabályozások elkész(ltek, de a belső 
kontrollok nem kizárólag a szabályozáshoz kapcsolódóak. A belső kontrollok akkor 
tudnak érvényes(lni, ha  a feladatmegosztás a szervezeten bel(l megtörténik.   
A kontrolltevékenységek keretében ki kell építeni azokat a kontrollpontokat, amelyek 
sz(kségesek az integritást sértő események bekövetkezésének megakadályozásában. A 
gyakorlatban a kontrolltevékenység a végzett munkafolyamatok, amelyekben a 

jogszabályok, a szabályzatok, munkaköri leírások alapján kell eljárni. A jól kialakított 
kontrolltevékenységnél a munkavégzés során a munkafolyamatba beépített előzetes, 
utólagos é vezetői ellenőrzési pontok automatikusan beép(lnek, ennek ellenére a vezetői 
számonkérésre,  fel(lvizsgálatra, ellenőrzésre is sz(kség van. Ezt támasztják alá jelen  
ellenőrzési jelentés megállapításai.  
Részben végrehajtott feladat. 
Érdekképviseleti fórum szabályzata  

 

Az Intézmény vezetője intézkedési tervében rögzítette, hogy a  szabályzat módosítása 
elkész(lt. Az intézményben elrendelt látogatási és kizárási tilalom megszűnt,  így ǊǈǊǉ. 
június ǊǊ. és Ǌǐ. napján ker(lt sor az érdekképviseleti fórum tagjainak összehívására, 
amelyen megnevezésre ker(lnek a képviselők és a fórum elnöke. Az Érdekképviseleti fórum 
szabályzat a fenntartó jóváhagyását követően lesz hatályos.  
 

Fentieket a belső ellenőrzés tudomásul veszi.  
Végrehajtott feladat. 
 

Az Állami Számvevőszék El-3214-ǉǌǑ/ǊǈǊǉ. „Az önkormányzati intézmények ellenőrzése – 

az 5nkormányzat és társulás irányítása alá tartozó intézmények integritásának monitoring 
típusú ellenőrzése” során feltárt szabálytalanságok végrehajtása című ellenőrzéséhez 
kapcsolódóan megtett intézkedéseket jelen ellenőrzési jelentés ǉ.Ǌ. pontja részletezi.  

Az intézkedési tervben foglalt feladatok hiányos, illetve késedelmes végrehajtása, valamint 
megvalósításának elmaradása azt mutatja, hogy az ellenőrzés során feltárt hibák, 
hiányosságok és szabálytalanságok megsz(ntetése nem kapott kellő hangsúlyt. Ez a 
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szabályszerű működés és a felelős vezetői magatartás vonatkozásában kockázatot hordoz. 
E kockázatok feltárásával az utóellenőrzés fokozza a fegyelmet és igazolja, hogy a 
közpénzzel való szabályos gazdálkodás felelőssége elől nem lehet kitérni.  

Az utóellenőrzés várható hasznosulása   

➢ az utóellenőrzés jelzi, hogy az ellenőrzés megállapításainak van következménye  a 
hiányosságok megsz(ntetésére az ellenőrzött szervezet által meghatározott 
intézkedések végrehajtása is számonkérésre ker(l,  

➢ az utóellenőrzés tájékoztatást nyújt a döntéshozók számára a hiányosságok 
kik(szöbölésének jó gyakorlatáról, lehetőséget biztosít arra, hogy a nem ellenőrzött 
ter(letek/egységek működés(k során hasznosítsák azokat,  

➢ az utóellenőrzés feltárja, hogy a szervezet az intézkedések végrehajtásával 
hasznosította-e a korábbi ellenőrzési jelentésben a hiányosságok megsz(ntetése, 
illetve a kockázatok kezelése érdekében megfogalmazott javaslatokat,  

➢ visszacsatolást ad az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások hasznosulásáról, 
az intézkedések elmaradása, vagy részleges megvalósulása a további 
ellenőrzésekhez kockázati jelzésként szolgál. 

5sszességében az utóellenőrzéshez kapcsolódóan a belső ellenőrzés megállapította, hogy 
intézkedések történtek, de további intézkedések megtétele még mindig sz(kséges.  

5sszefoglalás, következtetések, javaslatok   

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ 
alapító   okirata ǊǈǉǑ. május ǉǍ-étől hatályos.  
A költségvetési szerv székhelye  P(spökladány, Szent I. u. ǋǋ. sz alatt található, és ǉǈ telephellyel 
rendelkezik.  

A költségvetési szerv irányító szerve  Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és 
Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa. 
Az Intézmény közfeladata  szociális alapszolgáltatás nyújtása  étkeztetés, házi 
segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás 
időskorúak, demens személyek, pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek részére  a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló ǉǑǑǋ. évi III. törvény ǎǊ – ǎǍ. §-ai, a ǎǍ/F. §-

ban meghatározottak alapján. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást, 
ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonának működtetése a szociális törvény ǎǐ. §-ában 
meghatározottak alapján. Gyermekjóléti alapellátás biztosítása  gyermekjóléti szolgáltatás, 
család-és gyermekjóléti szolgálat, család-és gyermekjóléti központ a gyermekek 
védelméről  és a gyám(gyi igazgatásról szóló ǉǑǑǏ. évi XXXI. törvény ǋǑ. – ǌǈ. § és a ǌǈ/A. §-

okban meghatározottak alapján.  

Működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok  

Az Állami Számvevőszék ǊǈǊǉ. őszi ellenőrzése a helyi önkormányzatok és társulások 
irányítása alá tartozó intézmények szabályozási környezetére, a főbb integritási kontrollok 
kiépítettségére terjedt ki. Az ellenőrzés keretében az ÁSZ a beszámoló szabályszerű 
elkészítését biztosító kontrollkörnyezet kialakítását, valamint a csalásmentes integritási 
környezet megteremtése szempontjából lényeges dokumentumokat értékelte. A belső 
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ellenőrzés a szabályozási hiányosságok felszámolását az ÁSZ kérésének megfelelően 
elvégezte, és további intézkedések megtételét javasolta a szabályzatok tartalmát illetően.  
A belső ellenőrzés által javasoltak részben ker(ltek felszámolásra. E tárgykörben további 
intézkedések sz(kségesek. 
 

Észrevételezte a belső ellenőrzés, hogy   
- az Intézmény vezetője az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására 

szervezeti felelőst nem jelölt ki,  
- a számviteli politika nem tér ki a költségvetési szervnél az értékvesztésre. Áhsz. ǉǐ. 

§ és ǉǑ. §-aiban és az Szt. Ǎǌ–Ǎǎ. §-aiban foglaltak , hiányzik a költségvetési szerv 
tevékenységének besorolása, valamint a kormányzati funkciók a szabályozásban 
nem szerepelnek, nem rendelkezik arról, hogy az intézmény végezhet-e 

vállalkozási tevékenységet, a maradványérték esetében pontosítás sz(kséges, 
- a szabályzat ǊǊ. oldalán továbbra is a P(spökladányi Tájékoztató és Közművelődési 

Központ, Könyvtár, Múzeum szerepel,  
- értékvesztés visszaírásáról nem rendelkeztek 

 
 

Felhívta a belső ellenőrzés a figyelmet arra, hogy a Számviteli Politikában a 
költségvetési szervnek meg kell határoznia az alkalmazott számviteli rendszer 
szabályait, működtetésének rendjét, amely alapján a költségvetési szerv össze tudja 
állítani vagyoni, pénz(gyi, jövedelmi helyzetéről a megbízható és valós képet bemutató 
éves költségvetési beszámolót. A Számviteli Politikának hozzá kell járulnia és 
megalapoznia a költségvetési szerv vezetéséhez a megfelelő információk előállításához 
sz(kséges belső szabályozási rendet, megfogalmazni azokat az elvárásokat, 
módszereket, megoldásokat, amelyekre a költségvetési szervnek az adott jogszabályi 
keretek között lehetősége van. 
 

Az Intézmény vezetője elkészítette az eszközök és források leltárkészítési és 
leltározási szabályzatát ǊǈǊǉ. október Ǌǎ-án, mely ǊǈǊǉ. november ǉ-jétől hatályos. 
számviteli törvény ǉǌ. § Ǎ  bekezdés a  pont, Áhsz. Ǎǈ. § ǉ  bekezdés  

A szabályozás kiegészítése megtörtént. 
A leltározási kötelezettség a költségvetési számvitelben kimutatott 
kötelezettségvállalásokra is ki kell, hogy terjedjen. A szabályzat kiegészítése 
megtörtént. A javasolt kiegészítésekkel a szabályzat a szervezet működési 
sajátosságaihoz igazodva a beszámoló mérlegtételeinek alátámasztásául szolgálhat. 
 

Az Intézményvezető elkészítette az eszközök és források értékelési szabályzatát ǊǈǊǉ. 
október Ǌǎ-án, mely ǊǈǊǉ. november ǉ-jétől hatályos. számviteli törvény ǉǌ. § Ǎ  bek. 
b  pont, Áhsz. Ǎǈ. § ǉ  bek.  

 

A szabályzat megfelel a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak, a belső 
ellenőrzés intézkedést nem javasolt.  Az eszközök és források értékelési 
szabályzatában rögzítettekkel a szervezet működési sajátosságaihoz igazodva veszi 
számba a számviteli beszámolóba ker(lő értékeket. 
 

Az Intézményvezető elkészítette a pénzkezelési szabályzatot, mely ǊǈǊǉ. november ǉ-
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jétől hatályos.  számviteli törvény ǉǌ. § Ǎ  bek. d  pont, Áhsz. Ǎǈ. § ǉ  bekezdés   
A pénzkezeléssel kapcsolatos eljárásrend a Gazdasági Ellátó Szervezet pénzkezelését 
is több ponton részletezi, az Intézmény vonatkozásában a pénzkezelés rendje 
kiolvasható a szabályozásból. Az anyagi felelősségi nyilatkozatok az érintett 
pénzkezelők vonatkozásában aláírásra ker(ltek.  
A szabályzat ǋ.sz. melléklete szerint a Bentlakásos intézmény pénzkezelő helyként szerepel, 
ugyanakkor a szabályzat ǉǊ. oldala szerint nincs pénzkezelő hely a Bentlakásos 
Intézményben. Javasolta a belső ellenőrzés  a szabályzatban is az összhang megteremtését. 
 

Az Intézmény vezetője elkészítette a számlarendet ǊǈǊǉ. október Ǌǎ-án, ǊǈǊǉ. november 
ǉ-i hatállyal. számviteli törvény ǉǎǉ. § ǉ  és ǌ  bekezdés, Áhsz. Ǎǉ. § Ǌ  bek.   
Tartalmában a számlarend megfelel a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak.  
A számlarend meghatározza az alkalmazott főkönyvi számlákat, azok tartalmát, azok 
bizonylati alátámasztásának rendjét és ezzel biztosítja a beszámoló elkészítését. A 
számlarend alapvető feltétele az átlátható és elszámoltatható gazdálkodásnak. 
 

Az Intézmény vezetője elkészítette Beszerzési szabályzatát ǊǈǊǉ. évre, mely ǊǈǊǉ. 
november ǉ-jétől hatályos.   Ávr. ǉǋ. § Ǌ  bek. b  pont  A szabályzatban rögzítésre 
ker(ltek a beszerzési értékhatárt el nem érő értékű beszerzések, szolgáltatások. 
 

A szabályzat nem tartalmazza a közbeszerzésekről szóló ǊǈǉǍ. évi CXLIII. törvény 
Kbt. által kivételként meghatározott beszerzéseket, valamint a Kbt. hatálya alá 

tartozó beszerzéseket.  
Javasolta a belső ellenőrzés szabályozni, hogy a nettó ǉ ǈǈǈ ǈǈǈ Ft-ot elérő, illetve 
meghaladó, de a mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érő egyedi értékű 
becs(lt értékű  beszerzés esetén az Intézmény versenyeztetési eljárást kell, hogy 

lefolytasson. Sz(kséges a szabályzat kiegészítése, rögzítve a versenyeztetési eljárás 
folyamatát is.  A javasolt kiegészítésekkel  biztosítottak a beszerzések szabályozott 
lebonyolításának, a közpénz felhasználás átláthatóságának a feltételei.  
E tárgykörben intézkedés nem történt.  
 

Az Intézményvezető elkészítette belső szabályzatát, ami tartalmazza, hogy az 
intézmény dolgozója munkájával összef(ggésben felkínált, kapott ajándékok, 
utazások, egyéb előnyök esetén milyen magatartást tanúsítson. A szabályzat ǊǈǊǉ. 
november ǉ-jétől hatályos. A javasolt kiegészítés megtörtént, figyelemmel az ǉ/Ǌǈǈǈ. 
I.Ǐ.  SzCsM rendelet ǎ. § ǉǈ  bekezdésében foglaltakra, valamint a Ptk. ide vonatkozó 

rendelkezéseire. A kiegészítéssel biztosítottak az Intézmény csalásmentes, etikus 
működésének feltételei.  

A közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos eljárást a Ǌǈǉǋ. évi CLXV. 
törvény szabályozza. Az Intézmény vezetője elkészítette belső szabályzatát, amely 
előírja, hogy a dolgozója hogyan járjon el, ha munkájával összef(ggésben (gyféllel, 
panaszossal, érdekérvényesítővel kommunikációt folytat, kapcsolatot tart fenn. A 

szabályzat ǊǈǊǉ. november ǉ-jétől hatályos. Hol és hogyan tehető közérdekű bejelentés, 
panasz, erre vonatkozóan általánosságban ker(lt említésre az Intézmény vezetője, és 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164339.250742
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164339.250742


77 

 

bármely dolgozója. A belső ellenőrzés javasolta a szabályzat kiegészítését, intézkedés 
nem történt. 

Szervezeti és működési szabályzat továbbiakban  SZMSZ  

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott ǋǎǐ/Ǌǈǉǉ. XII.ǋǉ.  Korm. 
rendelet értelmében a költségvetési szervnek az irányító szerv által jóváhagyott 
Szervezeti és Működési Szabályzatban kell részletezni az alapító okiratban 
foglaltakat. 

A szabályozással szembeni legalapvetőbb elvárás, hogy k(lön operatív beavatkozások 
nélk(l biztosítsa a szervezet működőképességét, követhetővé tegye a működése során 
jelentkező folyamatokat, tisztázza mindazon viszonyrendszer összef(ggéseit, 
amelynek keretei között egy szervezet szerepkörét betölti. 

A szabályozásban sz(kségszerűen meg kell, hogy jelenjenek úgy a szervezet 
felépítésére, mint annak működésére vonatkozó követelmények és ezek összhangja.  

Az Intézmény SZMSZ-e 2021. augusztus 18-ától hatályos, pontosítása sz(kséges, az 
ellenőrzési jelentésben részletezettek szerint.  
 

Az Intézmény jóváhagyott költségvetéssel rendelkezett, a kiadási előirányzatok továbbra 
sem kellő részletezettséggel ker(ltek megtervezésre.  
 

Az Intézmény a ǊǈǊǉ. évi önköltséget ǊǈǊǉ. március Ǌǎ-án elkészítette. A házi segítségnyújtás 
vonatkozásában az önköltség már itt sem a költségvetési törvény előírásai szerint történt.  

Egyebekben pedig fogalomzavarról tanúskodik az önköltségszámítás. A jogszabály nem 
ismer „maximális intézményi térítési díj” fogalmat. A felt(ntetett számokból feltételezhető, 
hogy a fogalom alatt az egy főre jutó napi önköltség szerepel. A dokumentum tartalmaz 
szolgáltatásonként megállapított „személyi térítési díj” fogalmat is. Ugyanakkor csak 
intézményi térítési díj állapítható meg a szociális törvény ǉǉǍ. §-ában foglaltakra tekintettel. 

A személyi térítési díjat az intézményvezető állapíthatja meg jövedelem, vagy a vállaló 
nyilatkozata alapján. A ǊǑ/ǉǑǑǋ. II.ǉǏ.  Kormányrendelet ǋ. § ǉ  bekezdés b  pontja alapján 
az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat házi segítségnyújtás esetén gondozási 
órára kell meghatározni.  

A Kormányrendelet ǉǋ.§-a alapján a házi segítségnyújtásban részes(lő által havonta 
fizetendő személyi térítési díjat az óradíj és az adott hónapban a lakáson gondozásra 
fordított idő szorzata alapján kell kiszámítani úgy, hogy annak az összege – a szociális 
törvény ǉǉǏ/B. §-ában meghatározott eset kivételével – ne haladja meg a szociális törvény 
ǉǉǎ. § ǋ  bekezdésében meghatározott mértéket. A lakáson gondozásra fordított időt a k(lön 
jogszabály szerinti gondozási napló adatai alapján kell megállapítani. 

Kifogásolta  továbbá a belső ellenőrzés, hogy az idősek bentlakásos otthona esetében 
hónapra is kiszámolásra ker(lt a térítési díj, holott csak napra kell azt számolni. az ellátott 
esetében a havi térítési díj  napi térítési díj x az adott hónap napjainak a számával  
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Továbbá a ǊǈǊǉ. évi költségvetési adatok alapján csak és kizárólag önköltséget kell számolni, 
és nem térítési díjat. Az önköltség kiszámítása azért sz(kséges, hogy a számított összeget 
meghaladó térítési díj nem állapítható meg. Tehát nem térítési díjat számolunk! 

Térítési díj változtatás ǊǈǊǊ. június ǋǈ-áig nem lehetséges, tekintettel a pandémiás 
helyzetre.  

A belső ellenőrzés a ǊǈǊǉ. november havi térítési díjakat ellenőrizte, hiányosságot nem 

észrevételezett. A kiállított számlák folyamatosan sorszámozottak, tartalmazzák azokat a 
résztvevőket is, akiknek ǈ Ft a térítési díja az igénybevett szolgáltatáshoz kapcsolódóan.  
 

A Bentlakásos Otthon bevételei  és kiadásai önálló költségvetési előirányzatként ker(ltek 
megtervezésre.  
A bentlakásos intézményben fizetendő térítési díjak az ellátottak, illetve hozzátartozói 
részéről átutalással történnek az intézmény bankszámlájára.  
A kiállított számlák mellett szerepel, hogy hány napon volt az ellátott az intézményben, 
illetve távolléte esetén a térítési díj hány százalékát kell fizetnie. A belső ellenőrzés a ǊǈǊǉ. 
november havi térítési díj  bankszámlára történő átutalását ellenőrizte, hiányosságot nem 
észrevételezett.  
 

A ǊǈǊǉ. évben megkötött szerződések, megállapodások alaki és tartalmi szempontból 
megfelelőek voltak, ellenjegyzést és dátumot tartalmaztak, megfelelve az Ávr. ǍǍ. § ǉ  
bekezdésében foglaltaknak.  
 

5sszességében az Intézmény  hátralék címén ǊǊǌ 744 Ft-ot mutatott ki.   

A hátralékok behajtására a sz(kséges intézkedéseket meg kell tenni. E tárgykörben 
felszólítás  a fizetési kötelezettség teljesítésére nem dokumentált. 
 

Az Intézmény költségvetésében P(spökladányt érintően engedélyezett létszám ǎǎ fő, az 
engedélyezett létszám Ǒǉ %-át töltötték be, Ǎ álláshely (res, melyekre az egyes években volt, 
amikor terveztek bért, volt amikor nem ker(lt bér betervezésre.  

Felhívta a belső ellenőrzés a figyelmet arra, hogy a jóváhagyott költségvetésben meghatározott 
létszámhoz minden esetben bér is tartozik.  

Sz(kséges azonban fel(lvizsgálni, hogy ha egy éven bel(l az álláshely betöltésre nem ker(lt, 
sz(kség van-e az álláshely betöltésére.  

Továbbá az (res álláshelyen a létszámhoz megtervezett bér bérmegtakarítást keletkeztet, mely 
lényegesen előnyösebb pozíciót jelent az intézmény számára. jutalom, díjazás stb.  

Átgondolásra javasolja a belső ellenőrzés a tényleges feladatmutatók alapján a foglalkoztatotti 

létszámot, sz(kség esetén a zárolást. 
Ott, ahol az engedélyezett létszám több, mint a feladatmutató által megengedett, az Intézmény 
gépkocsivezetőkkel töltötte be az álláshelyet.  kivétel a Bentlakásos intézmény, ahol a jogszabály 
lehetőséget biztosít a gazdasági (gyintéző foglalkoztatására, amit a belső ellenőrzés indokoltnak 
is tart) 

Házi segítségnyújtás feladatellátásához kapcsolódóan pedig összességében ǋ fő létszám 
indokolt, a Ǐ fő engedélyezett létszámhoz képest.    
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A ǌ fő gépjárművezető munkaidő kihasználtsága nem biztosított az intézmény ǋ gépjárművel 
rendelkezik , egy fő álláshelyet azért fenntartani, hogy a szabadságolás időszakára is biztosított 
legyen a gépjárművezető személye, nem a takarékos, megfontolt gazdálkodást t(krözi.  

A gépjárművezetők munkaköri leírása egységes, más feladattal nincsenek megbízva. 

A közalkalmazotti jogviszonyban dolgozók ellátott munkakör(k és közalkalmazotti 
jogviszonyban eltöltött idej(k figyelembevételével ker(ltek besorolásra figyelemmel a 
munkakör ellátásához sz(kséges, előírt képesítésre is. A munkaköri elnevezések az 
SZCSM rendeletben foglaltaknak megfeleltek. Az intézmény szakdolgozóinak működési 
nyilvántartásba vétele, a központi továbbképzési nyilvántartási rendszerben való 
dokumentálása, továbbképzéseken, szakmai napokon való részvétele a személyi 
anyagokban dokumentált. Határozott időre szóló kereset-kiegészítést határozattal 
támasztották alá. ǉ fő esetében az Intézmény vezetője felmentést adott a szakképesítés 
megszerzése alól ǊǈǊǍ. ǈǉ.Ǌǎ-áig. Egy fő esetében a munkaköri leírás pontosítása sz(kséges. 
határozott idejű foglalkoztatás módosítása sz(kséges határozatlan időre  Egy fő 

jelzőrendszeri tanácsadóként foglalkoztatott munkavállaló, a  tényleges munkavégzését 
sz(kséges rögzíteni a munkaköri leírásában hatályos munkaköri leírása esetmenedzser 
feladatokhoz kapcsolódó .  
5sszességében az ellenőrzött személyi anyagokból megállapítható volt, hogy az intézmény  
közalkalmazottként foglalkoztatta a munkavállalókat. A bérezés a munka-és pihenőidő, az 
előmeneteli és illetmény megállapítása a Kjt. -ben foglaltak szerint történt. Azt azonban 

észrevételezi a belső ellenőrzés, hogy a kinevezések, módosítások keltezése későbbi, mint 
annak a jogviszonynak a kezdete, amit keletkeztet, illetve amely naptól a módosítás 
bekövetkezett.  

A bentlakásos intézményben három havi munkaidőkert ker(lt meghatározásra, az Mt. Ǒǋ. 
§ ǉ  bekezdésére hivatkozással. Kifogásolta a belső ellenőrzés, hogy munkaidő-keret 

zárása nem történt meg, nem volt megállapítható, hogy hogyan számoltak el a 
munkavállalókkal. 
 

A befektetett eszközök nyilvántartását a GESZ végzi az alkalmazott programmal. Észrevételezi a 
belső ellenőrzés, hogy a vásárlásokat dokumentáló számlák mellett az állományba vételi 
bizonylatok csatolásra nem ker(ltek. Az ǉ/ǊǈǉǑ. sz. átfogó ellenőrzés már észrevételezte, 
intézkedés nem történt. ǊǈǊǉ. évben a p(spökladányi telephelyre ǉǉ 304 ǌǑǋ Ft Ft összegű tárgyi 
eszköz beszerzésre ker(lt sor. 

Az Intézmény az Origo Bt. gyógyszerfelhasználói programjával rendelkezik, abban a 
mennyiségi adatok szerepelnek, de értéket nem tartalmaz. Ennek azért van jelentősége, 
mert év végén a gyógyszerraktár raktári készleteit is szerepeltetni kell a mérlegben 
értékkel.  
Az alapgyógyszereket és az ellátottak gyógyszereit kézzel dokumentálják. A kézi nyilvántartás 
követhető és ellenőrizhető volt.  

A helyszíni ellenőrzés során a belső ellenőrzés a gyógyszerek db számát és szavatosságát is 
ellenőrizte és megállapította, hogy a nyilvántartással egyező, a szavatossági időn bel(li volt a 
fellelt készlet.  
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Előírta a belső ellenőrzés a gyógyszerek számla alapján történő nyilvántartásba vételét 
mennyiséggel és értékkel. Célszerű a számlamásolatot a Bentlakásos otthonban is lefűzni.  

Az intézményi textíliák nyilvántartása tárgykörében a nyilvántartás féleségenként megfelelően 
vezetett.  

A tisztítószerek nyilvántartása f(zetben történik. A mennyiségre tekintettel mind a textíliák, 
mind pedig a tisztítószerek vonatkozásában sz(kségesnek tartja a belső ellenőrzés raktárként 
való működtetését, elk(lönített és rendezett tárolást, illetve raktári készletnyilvántartás vezetését. 
mennyiségi és értékbeni nyilvántartást, szintén a mérlegtételek között értékkel történő 

kimutatása okán  

Az Intézmény önálló selejtezési szabályzattal nem rendelkezik. Javasolja a belső ellenőrzés az 
elkészítését.  

Az Intézmény ǊǈǊǉ. március Ǌǉ-én immateriális javak és tárgyi eszközök selejtezését végezte el, 
összességében ǉǉǋ tételt érintően.  

A selejtezési jegyzőkönyv betétlapján felsorolt immateriális javak, tárgyi eszközök – néhány tétel 
kivételével – típust, gyári számot, értéket  nem tartalmaztak, a feleslegessé válás oka kitöltésre 
nem ker(lt eredeti rendeltetésének nem felel meg, rongálás, erkölcsi avulás, egyéb ok stb.  , a 
megsemmisítés módja nem ismert. A sz(kséges szakvéleményeket beszerezték, mely azonban 
dátumot nem tartalmazott.  

A kiselejtezett féleségeket összetörve hulladékként elszállíttatták, melyhez szállítólevelet nem 
csatoltak, egyéb dokumentumot nem csatoltak, a fentebb említett jogszabályi hivatkozások okán 
azonban az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítését csak 
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet végezhette volna. 

A selejtezett féleségek köz(l ǑǊ tétel nem szerepelt a GESZ nyilvántartásában, így az ǊǈǊǉ. 
március Ǌǉ-i dátummal nulla értékkel az egyedi nyilvántartásban bevezetésre, és ugyanazon a 
napon kivezetésre is ker(lt. A további tételek esetében is hasonlóan jártak el, de ezen tételek 
esetében már rendelkezett az Intézmény leltári számmal, tehát a GESZ nyilvántartásában már 
korábban szerepelni kellett volna.  A GESZ Igazgatójának nyilatkozata alapján azon leltári 
számok, amiket a selejtezést végző felt(ntetett, a saját nyilvántartása szerint szerepeltette, a GESZ 
nyilvántartásában a selejtezés időpontjáig nem szerepelt. Addig, amíg a két nyilvántartás közötti 
egyezőség nem volt biztosított, nem lehetett volna kiselejtezni a féleségeket.  

 Egy db nyomtató és ǉ db Bp-Csepel kerékpár úgy ker(lt kiselejtezésre, hogy a GESZ 
nyilvántartásában sem szerepelt.  

Az ǉ db fűnyíró traktor a GESZ nyilvántartásában nulla Ft értékkel szerepelt, a leselejtezés az 
intézmény részéről megtörtént, a GESZ nyilvántartásából azonban kivezetésre nem ker(lt.  

Felhívta a belső ellenőrzés a figyelmet a GESZ és az Intézmény által vezetett nyilvántartások 
negyedévenkénti egyeztetésére.  

A fűnyíró traktor esetében ǊǈǊǉ. április Ǌǈ-án az Intézmény munkatársai döntöttek a selejtezésről 
szakvéleményt adtak, bár erre nem voltak jogosultak . A fűnyíró traktor típusa, gyári száma, 

leltári száma sem a „szakvéleményen”, sem pedig a tárgyi eszközök selejtezési jegyzőkönyve 
betétlapján nem volt felt(ntetve. A megsemmisítésre vonatkozóan utalás nem történt.  
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Korábban már a belső ellenőrzés felhívta a figyelmet arra, hogy a selejtezés előzze meg a 
leltározást legalább egy hónappal, ezt azonban az intézmény ǊǈǊǉ. évben nem tartotta be. a 
selejtezésnek el kell k(lön(lnie a leltározástól!  

Az ellenőrzött időszakot érintően Ǌ db gépjármű értékesítésére ker(lt sor KTS ǈǏǊ frsz-ú Fiat 
Doblo Panorama és JOJ ǉǌǊ Suzuki Swift gépjárművek . E tárgykörben észrevételezi a belső 
ellenőrzés, hogy a P(spökladány Város 5nkormányzata – többször módosított – 25/2012. (XI.30.) 

önkormányzati rendelet Ǌǌ. § ǉ  bekezdés b  pontjában foglaltak betartásra nem ker(ltek.  

Az Intézmény ǊǈǊǉ. április Ǌǈ.-ǊǏ. között tényleges mennyiségi leltározást végzett a 
p(spökladányi intézmény telephelyein. A leltározás irányításával megbízott munkavállaló 
részére az Intézmény vezetője a sz(kséges alapvető szakmai iránymutatásokról ǊǈǊǉ. május 
10-én tartott oktatást. ?  

Leltárkiértékelési jegyzőkönyv dátuma nem volt megállapítható. A leltárkiértékelés során 
megállapított többletek  „Nagy létszámú leltár többletet állapítottunk meg a leltározás 
során.”  Mivel a leltárkiértékelési jegyzőkönyv mellékletet nem tartalmaz, így nem volt 
megállapítható a „nagy létszámú leltár többlet”. A leltárkiértékelés ezáltal formálisnak 
tekintendő.  

A leltáríven nyilvántartási számok szerepelnek és a leltározott tárgyi eszközök. A tárgyi 
eszközök vonatkozásában típus, gyári szám nem szerepel, a beazonosíthatóság nem 

biztosított. A leltározók részére megbízólevél kiadásra ker(lt, a leltározás vezetője, illetve 
a  leltárellenőrzést végző ugyanaz a személy volt. Az  oktatás ténye nem dokumentált. A 
leltározás folyamatában a GESZ érintett (gyintézői részt vettek.  

A belső ellenőrzés azt nem tudta megállapítani, hogy a személyre, használatra kiadott eszközök 
felleltározásra ker(ltek-e.  

Az Intézmény önálló házipénztárral nem rendelkezik, a Gazdasági Ellátó Szervezet biztosítja 
a készpénz igénylés alapján az ellátmányt, amellyel az intézmény heti rendszerességgel 
elszámol.  
5sszességében a rovancsolás során a belső ellenőrzés eltérést nem állapított meg. 
A pénzkezelő helyen kazettában tárolják a felvett ellátmányt.  
 

Az Intézmény gépjármű (zemeltetési szabályzata ǊǈǊǉ. október ǉ-jétől hatályos. Az ǉ. sz.  
melléklete szerint három gépjárművel rendelkeznek, melyet négy gépjárművezető 
használ ? . 
A belső ellenőrzés mindhárom gépjármű menetlevél és (zemanyag-fogyasztását ellenőrizte 
és megállapította, hogy azok olvashatatlanok, a napi megtett km-ek összesítése hiányos, a 
megtett km-ek szabálytalanul javítottak, munkavégzés(k egyetlen esetben sem ker(lt 
leigazolásra. Egy gépjármű esetében a menetlevél tömb (res lapokat tartalmaz, nem 
folyamatosan és pontosan vezetetett. Az egyik gépjárművet az intézmény vezetője három 
hónapon kereszt(l folyamatosan vezette, a fenntartó engedélyével nem rendelkezett arra 
vonatkozóan, hogy a gépjárművet kizárólagosan használhatja.   
Előírta a belső ellenőrzés a menetlevelek pontos, folyamatos és naprakész vezetését, a 
munkavégzés leigazolásának megkövetelését.  
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A belső ellenőrzés által  tételesen ellenőrzött bizonylatok ǊǈǊǉ. december havi banki bizonylatok 
és a ǊǈǊǉ. október havi pénztárbizonylatok voltak.  
Mivel a GESZ a Társulás bizonylatait nem telep(lésenként tartja nyilván, ezért a tételesen 
ellenőrzött bizonylatok között a Társuláshoz kapcsolódó P(spökladányt érintő bizonylatok 
ellenőrzése történt meg, a ǌ.ǉ. pontban részletesen rögzítve az észrevételeket.  
 

Az Intézmény gazdálkodási szabályzattal nem rendelkezik, a Gazdasági Ellátó Szervezet 
Szabályzatát terjesztették ki az Intézményre. Javasolta a belső ellenőrzés önálló 
szabályozás elkészítését.  
Kötelezettségvállalásra és  utalványozásra az Intézmény vezetője jogosult, távolléte esetén 
az intézményvezető-helyettes. Mivel a kötelezettségvállalói nyilvántartást a GESZ nem 
vezeti, így nem volt megállapítható, hogy az intézményvezető-helyettes mikor volt 

jogosult a kötelezettségvállalásra, utalványozásra, illetve a teljesítés-igazolásra. Az  

intézményvezető-helyettes felhatalmazással rendelkezik, mely ǊǈǊǉ. június ǋǈ-ától 
hatályos, ǊǈǊǋ. ǉǉ.ǋǈ-ig terjedő időszakra szóló. Az Intézményvezető részére 
meghatalmazás nem sz(kséges, mert 8 a jogszabály erejénél fogva kötelezettségvállaló, 
és  utalványozó.  
Az Intézmény vonatkozásában ellenjegyzői feladatokat a GESZ mb. igazgatója, illetve 
helyettese végzi.  
Teljesítés igazolásának feladatait az intézményvezető, vagy távolléte esetén az 
intézményvezető-helyettes látja el. Felhatalmazással ǊǈǊǉ.ǈǎ. ǋǈ-ától ǊǈǊǋ.ǉǉ.ǋǈ-ig terjedő 
időre az intézményvezető-helyettes rendelkezik.  

Felhívta a belső ellenőrzés a figyelmet a fentiek figyelembevétele mellett arra, hogy az 
intézmény vezetője adjon írásban felhatalmazást teljesítés  igazolására a telephelyek, 
bentlakásos intézmény vezetője/munkavállalója részére is, hiszen a szakmai anyagok, 
tisztítószerek, textília stb. átvétele, tényleges számbavétele nem feltétlen(l az 
intézményvezető, vagy helyettesén kereszt(l kell, hogy megtörténjen.   
 

A gazdálkodási jogkörök gyakorlására való felhatalmazások kiadásával a költségvetési 
szerv biztosítja, hogy kötelezettséget csak az arra feljogosított személyek vállalhassanak, a 
felhatalmazásban megadott időszakban. A felhatalmazásban sz(kséges lett volna 

megjelölni, hogy összeghatár nélk(l, vagy a megadott összeg erejéig jogosult az 
intézményvezető-helyettes kötelezettséget vállalni.  
Kifogásolta továbbá a belső ellenőrzés, hogy az intézményvezető-helyettes 

felhatalmazásáról adott esetben a nyilvántartást nem vezetik, általánosságban történt a 
felhatalmazása, holott jogosultsága az intézményvezető távolléte idejére kell, hogy 
kiterjedjen. 

 

Az Intézmény főbb mérlegadatait az Ǎ.ǉ. pont részletezi. A  vásárolt készletek  gyógyszer-, 

textília- és tisztítószer készletei  kimutatásra nem ker(ltek, ami mérlegvalótlanságot 
eredményezett. 

Az adott előlegek között mutatták ki egy fő esetében Ǌǈǉǉ. évről folyamatosan a részére 
folyósított fizetési előleget.  A dokumentumok között felszólítás, behajtásra vonatkozó 
intézkedés nem voltak fellelhető. E tárgykörben a sz(kséges intézkedéseket 
haladéktalanul meg kell tenni! 

ǊǈǊǉ. év lezárásával az Intézmény mérleg szerinti eredménye -6 973 264 Ft volt.  
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A költségvetési szerveknél a könyvviteli nyilvántartások vezetéséhez alkalmazandó egységes 
számlakeretet az Áhsz. Ǎǉ. § ǉ  bekezdése alapján, annak ǉǎ. melléklete állapítja meg. A 
könyvelés a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével történt.  

A belső kontrollrendszer az Áht. ǎǑ. § ǉ  bekezdése szerint a kockázatok kezelése és 
tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely az 
alábbi célok megvalósulását kell, hogy szolgálja   

• a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, 
hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,  

• az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék és  
• megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű 

használattól.  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló ǋǏǈ/Ǌǈǉǉ. 
(XII.31.) Kormányrendelet Bkr.  ǋ-ǉǈ. §-ai részletezik a kontrollrendszer létrehozásának, 
működésének szabályait, mely szerint a költségvetési szerv vezetője köteles kialakítani, 
működtetni, fejleszteni a szervezet minden szintjén érvényes(lő megfelelő 
kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontroll tevékenységeket, információs 
és kommunikációs rendszert, valamint a nyomon követési rendszert. A gyakorlati 
munkavégzés során az ellenőrzési jelentésben feltárt hiányosságok okán a belső 
kontrollrendszer kifogásolható.  

5sszességében az utóellenőrzéshez kapcsolódóan a belső ellenőrzés megállapította, hogy 
intézkedések történtek, de további intézkedések megtétele még mindig sz(kséges.  

5sszesített vélemény az ellenőrzött ter(letről   

Az ellenőrzés „gyengének” értékelt ter(letein a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok 
rendszere több hiányosságot is mutat, vagy a szervezeti egységek szintjén esetleg teljesen 
hiányzik. A szervezeti egységek lehetséges pénz(gyi veszteségeinek kockázata nagy 
ezeken a ter(leteken. A teljesítményt a szervezeti egység vezetői nem követik nyomon és 
nem fel(gyelik megfelelően, de az alkalmazott irányelvek és eljárások sem minden esetben 
elég hatékonyak ahhoz, hogy az ellenőrzési pont vagy folyamat működjön. Azonnali 
korrekciós intézkedésre van sz(kség, amit a ter(let vezetője részére készített rendszeres 
pl.  havi  előrehaladási státusz  jelentéseknek kell követni(k. 

A feltárt hiányosságok felszámolása, a hatékonyabb munkavégzés biztosítása érdekében 
javasolja a belső ellenőrzés   

1. a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok esetében a sz(kséges 
kiegészítések elvégzését,  pontosítását,  

2. az (res álláshelyek vonatkozásában a sz(kséges intézkedések megtételét, a 
tényleges feladatmutatók alapján sz(kséges és indokolt létszám fel(lvizsgálatát,  

3. a gépjárművezetők  ǌ fő  foglalkoztatását gépjárművezetőként a ǋ gépjárműre, 
munkaidej(k kihasználtsága érdekében más feladattal történő megbízását,  

4. a szakmai dolgozók vonatkozásában ott, ahol a belső ellenőrzés javaslattal élt, a 
munkaköri leírások pontosítását,  














