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Előterjesztés 

a Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a 

képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon 

belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 

zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell 

nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves 

költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését”. 

A Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 

Budapesti és Pest Megyei I. Költségvetési Ellenőrzési Osztálya (a továbbiakban: Budapesti és 

Pest Megyei I. Költségvetési Ellenőrzési Osztály) a szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 

keretében vizsgálatot végzett Aszód Város Önkormányzatánál a 2019. évi beszámolóra 

vonatkozóan. A vizsgálat célja az volt, hogy az elvégzett ellenőrzések alapján megállapítsa, 

hogy az Önkormányzat éves beszámolója megbízható, valós képet mutat-e és jelentős hibát 

nem tartalmaz- e.  

Az előterjesztés mellékletében található az ellenőrzési jelentés, melynek főbb megállapításai az 

alábbiak voltak: 

A belső kontroll rendszer kialakítása az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési 

szerveknél nem minden esetben a jogszabályok előírása szerinti történt. A kontroll környezetet 

alkotó, gazdálkodást érintő szabályzatok nem minden esetben feleltek meg a jogszabályok 

előírásának. Az Információs és kommunikációs rendszer az Óvoda, a Kulturális Központ és a 

Gyermekétkeztetési Intézmény esetében intézkedést igényel. Az ellenőrzött szervek 

tevékenységükre nem minden esetben alakították ki a szükséges kontroll eljárásokat, ennek 

okán a kontrolltevékenységük további intézkedést igényel. 
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A belső kontroll rendszer működtetése során a szabályzatok előírásait nem minden esetben 

vették figyelembe a gyakorlati munka végzésénél. A kontroll tevékenységek, és a nyomon 

követési rendszer nem működött megfelelően. A kiválasztott mintatételek értékelése során 

intézkedést igénylő megállapításokat tettünk, amelyről értesítést a közbenső megállapítások és 

javaslatok táblázatban kaptak az ellenőrzött szervezetek vezetői. A megállapításokra tett 

javaslatok a jogkörök, hatáskörök gyakorlására vonatkoztak. 

A belső kontroll rendszer kialakítása és működtetése összességében nem teljes körűen felelt 

meg a jogszabályi előírásoknak. 

A kiválasztott mintatételek értékelése során intézkedést igénylő megállapításokat tettek, 

amelyről értesítést a közbenső megállapítások és javaslatok táblázatban kaptak az ellenőrzött 

szervezetek vezetői. A megállapításokra tett javaslatok a jogkörgyakorlás és a bizonylatok 

szabályszerűségére vonatkoztak. 

A könyvvezetés nem teljes körűen felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Az adatszolgáltatások 

sorai részletező nyilvántartásokkal (egy esettől eltekintve) alátámasztottak. A könyvvezetésre 

vonatkozó jogszabályi előírásokat nem tartották be, emiatt sérültek a valódiság, a teljesség, az 

időbeli elhatárolás és az Összemérés számviteli alapelvek. Az ellenőrzött szervezetek a nyitó 

és zárómérleg tételeit leltárral nem teljes körűen támasztották alá. 

Az évközi adatszolgáltatásokat az ellenőrzött időszakban az előírt határidőre teljesítették és 

minden esetben főkönyvi kivonattal alátámasztották. Az költségvetési szervek 2019. év 

nyitómérleg adataiban az intézmények részére használatba adott ingatlanértékeket tartalmaztak. 

Az Önkormányzat, 30/2012. rendeletében intézkedett a vagyonelemek visszavezetéséről. 

A 2019. szeptember 28-án kihirdetett rendelet, valamint a számviteli nyilvántartások alapján 

megállapították, hogy a vagyonelemek visszavezetésre kerültek az Önkormányzat 

nyilvántartásaiba. 

Az ellenőrzés megfelelő bizonyosságot szerzett arról, hogy az ellenőrzött szerveknél a II. 

negyedévi mérlegjelentés és a 6. havi költségvetési jelentés kapcsán vizsgált könyvvezetés 

jelentős hiba mértékét elérő hibát tartalmazott. Az ellenőrzés során feltárt, javítható hibákat 

kijavították, így a hibák a jelentéstervezet készítésének időpontjában nem érik el a 

jelentős összegű hiba mértékét. 

A Budapesti és Pest Megyei I. Költségvetési Ellenőrzési Osztálya megállapította, hogy a 2019. 

évi költségvetése teljesítését, a 2019. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetet, 

valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményét bemutató önkormányzati 

éves költségvetési beszámoló („mentett” státusz) nem készült el az Áhsz. 32. § (l)-(4) bekezdés 

szerinti határidőre, így nem volt biztosított a megbízható és valós kép vizsgálata. A kincstári 
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ellenőrzési Módszertanban megjelölt - módszerek elvégzésével megfelelő bizonyosságot 

szerezve - lényegességi szintet elérő hiba nem került megállapításra a könyvvezetésben. 

A Budapesti és Pest Megyei I. Költségvetési Ellenőrzési Osztálya által az Áht. 68/B. §-a szerint 

végrehajtott szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés megállapításai alapján a 2019. évi 

költségvetése teljesítését, a 2019. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi helyzetet, 

valamint az ezen időponttal végződő év gazdálkodásának eredményét bemutató éves 

költségvetési beszámoló („feladott” státusz) jelentős összegű hibát nem tartalmaz, az éves 

beszámoló az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodásáról 

részben mutat megbízható és valós képet. 

Az ellenőrzési jelentés által feltárt hiányosságok részben az ASP rendszer használatával 

kapcsolatos technikai jellegű problémákhoz kapcsolódnak. A belső ellenőrzésre vonatkozó 

megállapítások az intézményeknél alkalmazandó egységes gyakorlattal rövid idő alatt 

javíthatók. A leltárt illetően a jogszabálynak megfelelő saját szabályzatunk szerint eljárva 

biztosítható a pontos javítás. A 2019. évben a pénzügyi és gazdálkodási osztályon 2 fő volt 

tartósan távol, helyettesítésük nem volt zavartalan. 

Az ellenőrzés részletes megállapításai és az azokra tett javaslatok alapján mind az 

önkormányzatnak, mind a költségvetési szerveinek intézkedési terv készítési kötelezettsége 

volt. Ezeket az ellenőrzési jelentés átvételét követő 30 napon belül meg kellett küldeni a 

vizsgálatvezető számára, aki annak elfogadásáról, módosításáról vagy elutasításáról 8 napon 

belül döntött. A fenti eljárás rend szerint elkészült intézkedési terveket a vizsgálatvezető 

elfogadta, azokat csatoljuk jelen előterjesztéshez. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására. 

Határozati javaslat 

Aszód város Önkormányzat  

…/2020. (VI. ...) határozata a Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi 

pénzügyi ellenőrzésről 

Aszód Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-

testülettel egyeztetve úgy döntött, tudomásul veszi az Önkormányzat és költségvetési szervei 

2019. évi kincstári ellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést. 

 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Aszód, 2020. 06. 12. 

 

 

        Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs  

                   polgármester  

      

Látta: 

 

Dr. Ballagó Katalin 

jegyző 

 

 

Melléklet:  Ellenőrzési jelentés 

  Intézkedési terv 

 

 

 































































































































































































































































 

 
Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 

Budapest és Pest Megyei I. Költségvetési Ellenőrzési Osztály 

 
  1138 Budapest, Váci út 188., Postacím: 1389 Budapest, Pf. 105. 

E-mail: kincstari.ellenorzes.0113BPM@allamkincstar.gov.hu 

 

 

 

Aszód és Társult Önkormányzatok  

Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

Aszód 

Szabadság tér 9. 

2170 

 

 

 

Iktatószám: ÖPSZEF/224-21/2020. 

Ellenőrzés száma: 240./2019. 

Ügyintéző: dr. Mack Ádám Hubertusz 

Telefonszám: +36-1-279-7981 

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs részére 

elnök 

 

 

Tárgy: Értesítés intézkedési terv elfogadásáról 

 

 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

Az Ön által képviselt Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása és az általa irányított költségvetési szerv 2019. évi könyvvezetési 

kötelezettségével, adatszolgáltatásaival és beszámolójával kapcsolatos ÖPSZEF/224-17/2020. 

számú ellenőrzési jelentés javaslataira a fenti hivatkozási számon készített intézkedési tervet 

2020. május 19. napon megkaptam. Az intézkedési terv megítélésünk szerint alkalmas a lezárt 

ellenőrzési jelentésben rögzített hibák és hiányosságok felszámolására, a folyamatok 

hatékonyabb, eredményesebb működése érdekében, ennek alapján a megküldött intézkedési 

tervet elfogadom. 

 

Felhívom a figyelmét, hogy az ellenőrzött szerv vezetője köteles az intézkedési terv szerinti 

intézkedéseket az abban meghatározott határidőre végrehajtani és arról a vizsgálatvezető útján 

a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 

Budapest és Pest Megyei I. Költségvetési Ellenőrzési Osztályát (a továbbiakban: Kincstár) 

írásban tájékoztatni.  

 

Az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az 

intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban, a 

vizsgálatvezető útján kérjük a Kincstár részére megküldeni. 

 

A beszámolót az ellenőrzött költségvetési szerv és az ellenőrzött irányító szerv vezetőjének 

aláírásával ellátva az ellenőrzött irányító szerv vezetője útján kell megküldeni. 

 

mailto:kincstari.ellenorzes.0113BPM@allamkincstar.gov.hu
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Tájékoztatom, hogy az intézkedési tervben foglaltak megvalósítását a Kincstár utóellenőrzés 

keretében ellenőrizheti.  

Kérem további segítő együttműködését az ellenőrzéssel kapcsolatos intézkedések 

végrehajtása érdekében. 

 

Budapest, <időbélyegző szerint> 

 

 

Prof. Dr. Mészáros József a Magyar Államkincstár elnökének nevében és megbízásából: 

 
  

Tisztelettel: 

 
…………………………. 

Brebán Andrea 

                      főosztályvezető  

 

(P. H.)   

 

 

Készült: 1 példányban 

Kapják: (hivatali kapun keresztül) 

 




