
 1 

  

Perkáta Község Önkormányzatának 2017. évi belső  
ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentés 

 
 
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 48.§-a éves ellenőrzési jelentés elkészítését 
írja elő. Az összefoglaló jelentés a Bkr. 48. § megadott szempontok, illetve a 
Pénzügyminisztérium által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével készült. 
Az éves összefoglaló jelentés lehetőséget ad az ellenőrzési tapasztalatok értékelésére, az 
ellenőrzési jelentésekben tett javaslatok, megállapítások áttekintésére. 
 
a) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján 
 

aa) az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése 
 
A belső ellenőrzésekre Perkáta Község Önkormányzati Képviselő-testülete által elfogadott 
2017. évi ellenőrzési terv alapján került sor. 

A tervezett 3 ellenőrzés mindegyike végrehajtásra került, a következő évre 
áthúzódó ellenőrzés nem volt. Soron kívüli ellenőrzés elrendelésére egy esetben került 
sor. 
 
A tervezett ellenőrzések között a szociális normatívák alátámasztottsága, valamint a 
leltározási tevékenység szerepelt, míg rendkívüli ellenőrzés keretében az üzemanyagok 
felhasználásának dokumentáltsága szerepelt. 
 
 A 2016. évi ellenőrzések megállapításaira tett intézkedések végrehajtása: 
 
Az eredeti megállapítások, valamint az azokra tett intézkedések a következők: 
 
Szociális normatívákkal kapcsolatosan: 

A Fejér Megyei Kormányhivatal FEC/01/865-19/2013.szám alatt adta ki Határozatát, 
mely szerint a Perkátai Szociális Központ családsegítés, étkeztetés, házi segítségnyújtás 
(eng.létszám 18 fő), valamint nappali ellátás (idősek klubja eng.létszám 30 férőhely) 
szolgáltatások nyújtására jogosult. 

Az ellenőrzés során a szociális étkeztetés adagjait az igénybevétel jellege és az 
átvétel módja szerint is egyeztettük. A két adat nem egyezik meg egymással, s eltér a 
Tevadmin rendszerben rögzítettől. 

A hiányosságok egy része visszavezethető lehet az előző dolgozók és vezetők 
tevékenységére, így az ellenőrzés az eltérést okát feltárni nem tudta. 

Az utóellenőrzés során megállapítottuk, hogy éves összesítést nem készítenek az 
adagszámokról, így azt a 2017-es évre javasoljuk göngyölten vezetni. 
 
 
Leltározással kapcsolatosan: 
 
A Polgármesteri Hivatal saját belső szabályzatként 8/2015.07.01. szám alatt adta ki az 
„Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata”-t, mely hatályos mind az 
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Önkormányzatokra, mind a helyi Önkormányzat által alapított többi költségvetési 
szervezetre is. 
 
 
A leltározással kapcsolatos megállapításaim a következők: 

• a leltárhiányért fennálló felelősség tekintetében a dolgozókkal megkötött 
megállapodásokat bemutatni nem tudták. 

• több leltározási körzetben a felelős elszámoló volt egyben a leltározás kijelölt 
vezetője is. 

• az önkormányzat gépeinek fel nem használt üzemanyaga nem került készletként 
megállapításra az év végével. 

• a leltárfelvételi ívek nem kerültek sorszámozásra és nyilvántartásra. 
 
Az előzőleg feltárt hiányosságok közül a Polgármesteri Hivatal területén pótolták az egyéni 
felelősségi megállapodásokat.  
 
Továbbá bemutatásra került a 2016. év végi záró üzemanyag készlet felvétele is. 
 
Üzemanyag elszámolással kapcsolatosan: 
 
Az eredeti ellenőrzés megállapításai: 
 
A szabályozás elvileg megfelel a biztonságos és valós elszámolás lehetőségének. 

A 2015. évi adatlapok alapján megállapítható, hogy év végén volt zárókészlet, de az 
leltározás hiányában nem került beálltásra a mérlegbe. 

 
1. A bemutatott üzemanyag elszámolási lapok kitöltése hiányos és nem folyamatos.  
2. Azok megőrzése nem biztosított. 
3. A kitöltött adatlapok és a feldolgozott adatok nem egyeznek meg egymással, azaz 

előfordul utólagos adatrögzítés a lapokon. 
 
Mivel valószínűsíthető a gépüzemórák utólagos beírása, valamint nem különíthető el 
júliusi és év végi zárókészlet hiányában a tényleges felhasznált mennyiség, így nem 
tudtuk a gépek egy üzemórára jutó fogyasztását elemezni. 

A napi üzemanyag készlet megállapíthatatlan volt, elszámolási lap hiányában csak 
azt tudták bemutatni, hogy mi található bent, de mennyiség csak tényleges rovanccsal lett 
volna megállapítható. 
 
Mind az ellenőrzés után (április 4-én), mind a tárgyév zárónapja után (jan.2-án) 
leltározással állapították meg a fellelt üzemanyagok készletét. 
 A záróleltár további hiányossága, hogy nem került egyeztetésre a fellelt és a 
számított üzemanyag készlet. A következő leltározáskor a kiadott leltározási utasításban 
rögzíteni javasolt az egyeztetésre kijelölt dolgozók személyét. 

 

  Helyi adók beszedésének és behajtási tevékenységének vizsgálata: 
 
A 2016. évi zárási összesítő szerint 2016. évben a nyitó hátralék 37.316 eFt volt, melyből 
az év végén fennálló tartozás összege 27.684 eFt volt. Ez azt jelenti, hogy a vizsgált 
időszakban 25,8 % ponttal csökkent az adóhátralék. 

A folyó évi helyesbített adókivetés összege 64.291 eFt volt, azaz a nyitó hátralék ennek 
58, míg a záró hátralék ennek 43 %-a.  
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 A behajtási tevékenység további erősítése érdekében az alábbi javaslatokat teszem: 

• javasolom a gépjármű adóhátralék mielőbbi rendezése érdekében a törvény által 
előírt lehetőséggel élve, az érintett járműállomány forgalomból való kivonásának 
kezdeményezését. 

• a pótlékok beszedése érdekében végrehajtási folyamatok beindítását 
kezdeményezem. 

• azon esetekben, ahol már történt kedvezmény (pl. részletfizetés) engedélyezése, 
de a tartozó ügyfél azt nem szabályosan rendezi (pl. részlet elmaradása), a 
feltételek megszegése miatt a teljes hátralék összeget egyösszegben azonnal 
esedékesnek kell tekinteni.  Azaz egyből végrehajthatóvá válik, s az ügyfél további 
kedvezményt nem kaphat. 

• kiemelten kellene kezelni azon adózók tartozásait, akiknél a tárgyévben várható 
valamely hátralék elévülése, hogy az elévülés miatti év végi leírás összege 
csökkenjen. 

 
 Perkátai Általános Művelődési Központ gazdálkodásának és működésének 
szabályozottsága: 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 
368/2011.(XII.31.) kormányrendelet alapján bemutatásra került a vizsgált költségvetési 
szerv Alapító Okirata, valamint Szervezeti és Működési Szabályzata. 
 Az Alapító Okirat utolsó módosítását 2017. március 10-én fogadta el az 
Önkormányzat. Az SzMSz utolsó módosítására 2016. november 22-én került sor. 
 
A gazdálkodással kapcsolatosan 2015.07.01-től hatályos a kiadott Számlarend, a 
Számviteli politika, Pénzkezelési szabályzat, Eszközök és források értékelési szabályzata, 
Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, Felesleges vagyontárgyak 
hasznosítási és selejtezési szabályzata, Pénzügyi kötelezettségvállalási szabályzat és a 
Beszerzési, anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat. Ezek hatályosítása 
hivatkozásaikban kiterjesztésre kerültek az ÁMK-ra is. 
 
Az Ávr. 9. § (5) bekezdése alapján a gazdálkodási szervezettek nem rendelkező ÁMK és a 
gazdálkodási feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal között a munkamegosztás és 
felelősség vállalás rendjét rögzítő ún. munkamegosztási megállapodást kell kötni. Ezen 
megállapodást az ellenőrzés idején bemutatni nem tudták. 
 
A kötelezettségvállalás gyakorlatát a 2016. április havi pénztárbizonylatok, valamint a 
2016. szeptember havi utalásos számlák tételes áttekintésével ellenőriztük. 
 
Az ellenőrzött számlák érvényesítője Szakács Lászlóné volt, az ellenjegyző a 
Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. 
 
A gazdálkodás és a működés szabályozottsága megfelelő, az ellenőrzött folyamatokban 
részt vevők jogköre a szabályokból levezethető. A kötelezettség vállalások megfelelnek a 
szabályzatban előírtaknak. 
  
 
 
 

ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők 
bemutatása; 
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A belső ellenőrzést hátráltató körülmény nem volt, a vizsgálatba bevont dolgozók 
maradéktalanul segítették a belső ellenőrzés végrehajtását. 

 
ac) tanácsadó tevékenység bemutatása 

 
A tárgyévben tanácsadói tevékenységre nem került sor. 
 
 
b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok 
alapján az alábbiak szerint: 
 

ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, 
hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett 
fontosabb javaslatok 
 
Az egyes ellenőrzések során a belső ellenőrzési jelentésben tett javaslatokat az aa.) 
pontban részletesen ismertettem. 
 

 
bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 

 
Javasolom, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) kormányrendeletben előírt és a költségvetési 
szervek vezetői által elkészítendő Nyilatkozatot ezen értékeléskor szíveskedjenek 
figyelembe venni. 

 
c) intézkedési tervek megvalósítása 
 
Az intézkedési tervek végrehajtásának vizsgálatát az 1. pontban rögzített ellenőrzés során 
tekintettük át, megállapításaimat ott rögzítettem.  
 
 
Székesfehérvár, 2018. február 15. 
 
Készítette: 
 
 
 

                                                                     Gerlang Ferenc 
                                                                     (belső ellenőr) 


