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Az Önkormányzatnál a 2005-2008. években a költségvetés egyensúlya nem

volt biztosított, a tervezett költségvetési bevételek nem nyújtottak fedezetet a

tervezett kiadásokra. A működési célú források elégtelensége miatt a tervezett

működési célú hiány 2007. évig abszolút összegében és arányaiban is folyama

tosan bővült és a 2008. évi mérséklődése ellenére a tervezett költségvetési ki

adások összegének 16%-át tette ki. A tervezett felhalmozási célú költségvetési

kiadások és bevételek egyensúlyát az Önkormányzat biztosította.

A költségvetési gazdálkodás során 2005. és 2007. évben az ÖNHIKI-s támoga

tással és a kiadáscsökkentő intézkedésekkel sem sikerült biztosítani a pénz

ügyi egyensúlyt, az Önkormányzat az Áht. előírásaival ellentétesen a költ

ségvetési bevételét meghaladó mértékben vállalt kötelezettséget, így 2005. év

ben a kiadások 9%-át meghaladó, 2007. évben a 6%-ának megfelelő mértékű

pénzügyi hiány keletkezett. Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét mindkét év

ben a működési célú forráshiány befolyásolta kedvezőtlenül, a felhalmozási cé

lú bevételeket meghaladó 2005. évi felhalmozási kiadásokra a hiányzó forrást

hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel biztosította. A Képviselő-testület a költségve

tési rendeleteiben és az éves gazdálkodás során hozott határozataiban a költ

ségvetési és a pénzügyi egyensúly javítására intézkedett. A működési célú for

ráshiány csökkentése érdekében a saját bevételek fajlagos összegét évente az

inflációt meghaladó mértékben emelték, a feladatellátás szervezeti kereteit a

kiadások csökkentésének igényével módosították, a feladatok egy részének a

többcélú kistérségi társulás keretében történő ellátásáról, a gyermekétkeztetés

vállalkozásba adásáról, a közoktatási feladatok racionalizálásáról döntöttek,

továbbá a köztisztviselői és közalkalmazotti létszámot Jelentős (három év alatt

22%-os) mértékben csökkentették. Az Önkormányzat a költségvetési bevételeket

meghaladó kiadásokra hitelekből biztosította a szükséges forrást. A felhalmo

zási célú kiadásokhoz 2005. és 2007. évben vettek fel hosszú lejáratú hitelt, a

törlesztések összege azonban három év alatt meghaladta a felvett hitelek ösz

szegét, így a hosszú lejáratú hitelállomány folyamatos csökkenéssel 2007. de

cember 31-ig 55 millió Ft-ra mérséklődött. Rövid lejáratú hitelt 2005. évben a

pályázati támogatással megvalósuló beruházások állami támogatásának — az

utólagos finanszírozás miatti — megelőlegezésére vettek fel, amelynek a vissza-

fizetése megtörtént. Működési célú pénzügyi hiányát az Önkormányzat folyó

számlahitelből finanszírozta, emiatt három év alatt a hitelkeret összege több

mint ötszörösére, az év végén fennálló hitelállomány közel négyszeresére (125

millió Ft-ra emelkedett). A munkabérek kifizetéséhez emellett a vizsgált évek

minden hónapjában munkabérhitelt vettek fel.

Az Önkormányzat 2005-2007. évek közötti pénzügyi helyzetének romlását fő

ként a folyószámlahitel állománynak nagymértékű emelkedése Jelzi. Az eladó

sodás mellett, kedvezőtlenül alakult az év végén fennálló tartozások összetétele,

mivel a 2007. évi 250 millió Ft-nak a 75%-a rövid lejáratú kötelezettség, azaz

166 millió Ft összegű tartozás kiegyenlítése 2008. évben esedékes. Romlott a
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likviditás és a fizetőképesség is, az Önkormányzat 2007. évi mérlegébenszereplő gyorsan mobilizálható vagyonrészek (pénzeszközök és követelések) arövid lejáratú kötelezettségeknek csupán 10%-ára nyújtanak fedezetet.
Az Önkormányzat a 2003-2006. évekre gazdasági-fejlesztési tervvel, illetveszakmai programmal, míg a 2007-2013. időszakra gazdasági programmalrendelkezett. A gazdasági-fejlesztési terv a megvalósítás pénzügyi forrásait nemtartalmazta. A gazdasági programban, s a szakmai programban a helyzetelemzéssel alapozták meg a fejlesztési célkitűzéseket. A megvalósítás lehetségespénzügyi forrásait nem kalkulálták az egyes fejlesztési célkitűzések meghatározásánál, viszont utaltak az UMFT forrásainak megszerzésére, illetve nyolc operatív programra, melynek keretében pályázati lehetőség nyílt az Önkormányzat számára. A Képviselő-testület 2005-2006-ban kettő, 2007-ben Öt alkalommal, az intézményvezetők a 2005-2008. évekre vonatkozóan kettő alkalommaldöntöttek európai uniós forrásokkal összefüggő fejlesztési feladatokról. Ezek adöntések a gazdasági-fejlesztési tervben, a gazdasági programban, illetve azágazati szakmai programban, fejlesztési koncepcióban szereplő célkitűzésekkelösszhangban voltak. A 2005-2006-ban benyújtott négy pályázat támogatásbanrészesült. Öt pályázatot az EAOP keretében, 2007-ben nyújtották be, ezekre vonatkozóan a helyszíni vizsgálat lezárásáig nem született döntés. Elutasított pályázat nem volt. A 2005-2008. évek éves költségvetési rendeletei tartalmaztákaz európai uniós forrást igénylő fejlesztési feladatok megnevezését, költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, de azokat az Amr. előírásainak ellenére elkűlönítetten nem mutatták be az éves költségvetésekben, a zárszámadásokban.

Az európai uniós források igénybevételének és felhasználásának feladataitnem szabályozták. Nem szabályozták a pályázatfigyelést végzők és a dönté-si, illetve a döntés ő.i(esVfkörrel rendelkezők közötti információ-szolgáltatási kötelezettségét, a polgármester és a fejlesztési feladat lebonyolítóJa(projektmenedzsere) közötti kapcsolattartás rendjét, az európai uniós forrásokra irányuló pályázatfigyelés, pályázatkészítés, valamint az európai uniós forrással támogatott fejlesztés lebonyolításával kapcsolatos eljárási rend (feladat,kapcsolattartás, információáramlás, ellenőrzés) meghatározását, az európaiuniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatosfolyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési feladatokat. Az európai uniós forrásokkal kapcsolatosan a szabályozásban, a pályázatfigyeléssel,pályázatkészítéssel, valamint a fejlesztési feladat lebonyolításával összefüggőfeladatok végrehajtásának személyi, szervezeti feltételeit nem alakították ki. Apályázatfigyelés, és a pályázatkészítés személyi, szervezeti feltételeit részben aPolgármesteri hivatalon belül alakították Id a polgármester szóbeli utasításaalapjan A palyazatfigyelesre kijeloltek a megfelelő kepzettseggel, nyelvismerettel nem rendelkeztek. A 2003. évben pályázatflgyelésre vonatkozóan egy Kft-velIs kötöttek megbízási szerződést. A 2007. évben egy köztisztviselői státuszt létesítettek önkormányzati főtanácsadó munkakörrel, akinek feladata az európaiuniós pályázatok figyelése, koordinálása. A fejlesztések lebonyolítási feladatainak szervezeti, a projektenkénti személyi feltételeit a Polgármesteri hivatalonbelül, illetve az intézmények vezetőinek bevonásával a polgármester szóbelirendelkezése alapján biztosították, külső személyt vagy szervezetet nem vettekgeiivbe A kozremkodő szer”ezetettel kotott megbizas tarmalmilag megfelelta követelményeknek.
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A fejlesztési feladat Iebonyolításával a feladatellátás rendjével, az ellenőrzési

feladatok teljesítésével, valamint a felelősségi szabályokra vonatkozó előírások

érvényesülésével kapcsolatban az AVOP-3 .2.12-05/1-2006-04-0002/0.6 azonosí

tási számú, a Selypes ér kotrása tárgyú beruházás vizsgálata alapján került sor

A kivitelező kiválasztására a bekerülési költségre tekintettel nem kellett köz

beszerzési eljárást lefolytatni. A kiválasztás a’ánlatkérés alapján történt. A tá

mogatási szerződést megkötötték, azt a megvalósítás folyamatában nem mó

dosították. A támogatás igénybevétele a támogatási szerződésben meghatáro

zott ütemezésnek megfelelően történt, a támogatás kiflzetés igénylését alátá

masztó számlák, bizonylatok ellenőrzése a tervezett ütemezés tartását nem hát

ráltatta. A fejlesztési feladat megvalósításának pénzügyi forrásai rendelkezésre

álltak, az elnyert európai uniós támogatást teljes összegben igénybe vették, a

vállalt saját forrás fedezetét folyamatosan biztosították. A megelőlegezés köve

telményének eleget tettek, az előleget követően viszont a kapott 5821 ezer Ft

támogatást négy hónapos időintervallumra kellett megelőlegeznie az Önkor

mányzatnak. Az utófinanszírozási rendszere pénzügyi zavart nem okozott, bár

a fedezetet folyószámlahitelből biztosították. A fejlesztési feladat 700 ezer Ft

(7,6%) többletkiadással valósult meg, melyet Saját forrásból biztosítottak. A

támogatási szerződésben rögzített célok és indikátorok teljesültek. A folyamat

ba épített ellenőrzés nem valósult meg maradéktalanul, mivel a vállalkozási

szerződéseken a kötelezettségvállalás ellenjegyzése az Arnr. előírásai ellenére

nem történt meg. A belső ellenőrzés e területen kockázatelemzést nem végezett,

a beruházást folyamatában nem ellenőrizte. A külső ellenőrzés keretében a

közreműködő szervezet vizsgálta a helyszínen az európai uniós forrásból támo

gatott fejlesztési feladatot a megvalósítás folyamatában, szabálytalanságra

vonatkozó megállapítást nem tett. Visszafizetési kötelezettséget a külső ellenőr

zés nem állapított meg. Az európai uniós forrásokra történő pályázatok a gaz

dasági programban, ágazati, szakmai koncepciókban, tervekben megfogalma

zott fejlesztési célkitűzésekhez kapcsolódtak, viszont a szabályozottság és szer

vezettség terén az Önkormányzat felkészültsége az európai uniós források

igénybevételére és felhasználására nem volt eredményes. Nem szabályozták a

pályázatfigyeléssel, a pályázatkészítéssel, a végrehajtással kapcsolatos folya

matokat, a döntési, illetve a döntés-előkészítési jogkörrel rendelkezők közötti m

formációk szolgáltatásának kötelezettségét, a polgármester és a fejlesztési fel

adat lebonyolítója közötti kapcsolattartás rendjét. A Polgármesteri hivatalon

belül szóbeli megbízással, Illetve külső szervezet igénybevételével biztosították a

pályázatfigyelés és pályázatkészítés, a projekt menedzselés személyi feltételeit.

Az Önkormányzat az e-közigazgatással kapcsolatos feladatait 2004. június

25-től együttműködési keret-megállapodás alapján, Informatikai társuláshoz

való csatlakozás keretében látja el. Az Önkormányzat 2004-2006. vonatkozá

sában készített informatikai stratégiát, amely nem tartalmazott helyzetelem

zést, a közép és hosszú távú célkitűzéseket, nem határozta meg, hogy az

e-közigazgatási feladatok melyik szintjét mikorra kívánják elérni. Az Önkor

mányzat önállóan nem pályázott, viszont csatlakozott az Informatikai társu

láshoz, aki Saját nevében nyújtott be pályázatot a GVOP-2004-4.3. 1 számú

„Szolgáltató önkormányzat, Az önkormányzatok információ-szolgáltató tevékenysé

gének fejlesztése” keretében biztosított keretösszegre. A pályázat eredményes

volt, a fejlesztés megvalósult, befejeződött. Ennek eredményeként vehette

igénybe az Önkormányzat az IKeR szolgáltatást az Informatikai társulással kö

tött megállapodás alapján. Az e-közigazgatás keretében történő ügymntézését az
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1. fejlettségi szinten valósították meg. A teljes online ügyintézés nem biztosított,s ennek az az akadálya, hogy az IKeR szolgáltatás még nem biztosította a magasabb szintek elérését, ennek lehetősége IKeR szolgáltatás kiteljesedése keretében változik.

Az Eisztv. alapján az Önkormányzat a közérdekű adatok elektronikus közzé-tételére 2008. Július 1-jétől köteles. Elektronikusan, illetve semmilyen módonnem tették közzé az Aht-ban előírtak ellenére a céljellegű működési és felhalmozási támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét, továbbá a támogatási program megvalósítási helyét. Nem tették közzé — azÁht-ban előírtak ellenére — az Önkormányzat pénzeszközei felhasználásával,vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő — a nettó ötmillió forintot elérővagy azt meghaladó értékű — árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződésértékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamintaz említett adatok változását elektronikusan. A helyben szokásos módon, ahirdetőtáblán csak a nettó 5 millió Ft, illetve az azt meghaladó értékű szerződéseket tették közé. Nem tették közzé az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklását sem az Amr-ben előírtak ellenére. Az e-közigazgatási feladatokat ellátó informatikai rendszer ügyfelek általi igénybevételét nem kísérték figyelemmel, így annak tapasztalatait nem értékelhették.

A költségvetés tervezési és a zárszámadás készítési folyamatok szabályozottságának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek a feladatok szabályszerű végrehajtásában, mivel a jegyző nem szabályozta annak ellenőrzését, hogy az intézmények, hivatali szervezeti egységek által benyújtott költségvetési i én ek indokoltak-e, az intézm’ ‚ jat vet elyi adók, intézmé té éi”día,gyéb szolgáltatási díjak) e őirányzatai és a költségvetésmegalapozását szolgáló helyi rendeletek összhangJa biztosított-e s az intézményi pénzmaradványok kimunkálása szabályszerű-e. A gazdálkodási, a pénzügyi-számviteli és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett a feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásában, mivel a jegyző a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer keretében szabályozta a gazdálkodási feladatokat, hatásköröket, a számviteli tevékenységet, kimunkálta FEUVE-val kapcsolatz bál okat, és z eljárásrendet,kiaították az ellenőrzési nyomyQilat, kimuná a aic azatkezelé ill e a lytal ágklekek Ani éllene öszszessége en a on o t a oc zat, ben zem mutatták be anazdjis4gi szervezet felépítését és feladatait, a
reszleteeonIcren m tartalmazza a vezetok es a
tás- gkt, nem adatok egyeztetésénekmódját, nem alkalmazták az adókövetelések értékelése során az egyszerűsített értékelési eljárást, nem rögzítették ezen követelések besorolásának elveit,dokumentálásának szabályait, az értékelések ellenőrzéséért felelős munkaköröket, a házipénztáron kívüli pénzkezelés és annak elszámolási szabályait nemrögzítették, nem munkálták ki az utólagos vezetői ellenőrzés gyakoriságát, dokumentálásának módját, az eszközök hasznosítási, selejtezési szabályzata nemtartalmazta a döntéshozatalra jogosultak körét, az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál nem azonosították konkrétan a folyamatokat és a folyamatgaz
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dákat, az ellenőrzési pontokat, az adott tevékenység/feladat és ci végrehajtásá

ért felelős szervezeti egység (személy) egyértelmű megfeleltetését nem munkál

ták ki.

A Polgármesteri hivatalban az informatikai rendszer szabályozottságának

hiányosságai alacsony kockázatot jelentettek az informatikai feladatok bizton

ságos végrehajtásában, mivel informatikai stratégiával rendelkeztek, az álta

lános adatvédelmi szabályzat, illetve az informatikai szabályzat ci rendszer cél

szerű működésének szabályait tartalmazza, viszont az informatikai eszközök

höz történő hozzáférések ellenőrzése nem volt szabályozva, illetve a pénzügyi-

számviteli területen dolgozók munkaköri leírásai nem tartalmazták az infor

matikai feladatokat.

A költségvetés tervezési és zárszámadás készítési folyamatban a kontrol

lok múkodésének megbízhatósága kivala yolt Nem ellenőnztettek vi

szont, az intézmények pénzmaradány meg6liapításának szabályszerűségét. A

Polgármesteri hivatalnál a karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal kapcso

latos kifizetései során a szakmai teljesítés igazolás és az utalvány ellenjegyzés

működésének megbízhatósága összességében kiváló volt annak ellenére, hogy

2008-ban olyan személy is végzett szakmai teljesítés igazolást, aki e feladattal

nem volt megbízva. Az utalvány ellenjegyzője ezt nem észrevételezte, emiatt a

folyamatba épített belső ellenőrzés is hiányos volt. Az ügyvitel- és számítás

technikai eszközök, valamint az egyéb gépek, berendezések és felszerelések be

szerzésével, létesítésével kapcsolatos kifizetései során ci szakmai teljesítés igazo

lás és az utaivány ellenjegyzés működésének megbízhatósága összességében

kiváló volt annak ellenére, hogy a 2007. augusztus 19-én könyveit, 125 350

ezer Ft-os résszámla mellé csatolt kötelezettségvállaláson az ellenjegyző aláírá

sa hiányzott, míg ci 2007. december 28-án, könyveIt 215 418 ezer Ft értékű

számlán ci szakmai teljesítés igazolását nem az arra jogosult végezte, s mellé

csatolt kötelezettségvállalási dokumentum nem volt ellenjegyezve. A működési

célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre történő kifizetései során a

szakmai teljesítés igazolás és az utalvány ellenjegyzés működésének megbízha

tósága összességében kiváló volt. Összességében a Polgármesteri hivatalnál a

karbantartási, kisjavftási szolgáltatásokkal, ci gépek, berendezések, felszerelések

beszerzésével továbbá ci működési célú pénzeszközátadások államháztartáson

kívülre történő átutalásával kapcsolatos kifizetések során a belső kontrollok a

gazdálkodás folyamatában megbízhatóan működtek. A szakmai teljesítés iga

zolás és az utalvány ellenjegyzés megfelelő biztosítékot nyújtott a gazdálkodási

feladatok megfelelő, szabályszerű ellátására, működésének megbízhatósága

kiváló volt.

Az informatikai rendszer 2007. évi működtetésénél ci működésbeli hibák

megelőzésére, feltárására, kijavftására kialakított kontrollok működésének

megbízhatósága jó, azonban ci pénzügy-számvitel által használt programok

adatai informatikai hálózaton keresztül nem volt elérhető, az analitikus nyil

vántartások vezetése manuálisan is történt, csak ci TATIGAZD keretében veze

tett analitikus nyilvántartásoknál automatikus ci főkönyvi könyvelés, illetve az

anauitikakapcsolata, nem volt biztosított, hogy csak engedélyezett tranzakciók

kerülhessenek iekönyveiésre.
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A belső ellenőrzés szervezeti keretei kialakításának és szabályozásánakhiányosságai a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásában összességében alacsony kockázatot jelentettek annak ellenére, hogy a kistérségi társulással kötöttmegállapodásban nem rendelkeztek arról, a hogy a belső ellenőrzési vezetőszámára meghatározott tevékenységeket milyen módon látják el, illetve nemhatároztak meg kapacitást a soron kívüli ellenőrzési feladatokra. Az Önkormányzat a kistérségi tárulása keretében kötött megállapodás révén gondoskodott a jogszabályok által feladatkörébe utalt belső ellenőrzési feladatokvégrehajtása szervezeti kereteinek kialakításáról. A belső ellenőrzés rendelkezett kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai tervvel, valamint azzal összhangban lévő, kockázatelemzésen alapuló éves ellenőrzési tervvel. A lefolytatott ellenőrzésekhez minden esetben készült ellenőrzési program, annak jóváhagyása, tartalma megfelelt a jogszabályokban megfogalmazottaknak. A belső ellenőrzési kézikönyv tartalma megfelelt a vonatkozó jogszabályban foglaltelőírásoknak.

A belső ellenőrzés működésénél a kialakított kontrollok megbízhatáságaösszességében jó volt, mivel az ellenőrzési tervben tervezett ellenőrzéseket részben hajtották végre, a biztosított ellenőri kapacitás nem volt elégséges a kockázatbecsiésen alapuló tervezett belső ellenőrzési feladatok végrehajtására, apénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát,hatékonyságát és eredményességét nem vizsgálták sem az Önkormányzatnál,sem az intézményeknél, nem vizsgálták a közbeszerzések, illetőleg a közbeszerzési eljárások végrehajtásának szabályszerűségét, a többségi irányítást biztosítóbefolyás alatt működő gazdasági társaságnál a vagyon megóvására, gyarapítására tett intézkedéseket, az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát nemellenőrizték, az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzésben magaskockázatúnak értékelt területeket csak mintegy 31%-ban ellenőrizték, a jegyzőa 2006. évi költségvetési beszámoló keretében nem számolt be a folyamatbaépített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről. A tervezett tíz ellenőrzés közül nyolcat hajtottak végre, terven felüli vizsgálat egy esetben volt. Az ellenőrzések elmaradását témaváltás, illetve intézményi átszervezés okozta. Az ellenőrzéseket minden esetben ellenőrzésiprogram alapján hajtották végre, ellenőrzés megszakítására, felfüggesztésérenem került sor, a belső ellenőrzést végzők függetlensége érvényesült feladatukellátása során. A belső ellenőrzésekről minden esetben készült jelentés, az elkész’tett jelentések megfeleltek a jogszabályban rögzítetteknek, büntető, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindftására okot adó cselekményt nem tárak fel. Abelső ellenőrök megállapításainak, javaslatainak 44%-a irányult a szabályozottságra, 46%-a a szabályszerű működésre, illetve 10%-a az Önkormányzatrendelkezésére álló források gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználására. A hiányosságok megszüntetéséről a munkafolyamatban szerzett tapasztalatok keretében győződtek meg. A jegyző a 2007. évi költségvetési beszámolókeretében beszámolt a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről. A Képviselő-testület apolgármester előterjesztése alapján a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg áttekintette a költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló jelentést, követelményeket, elvárásokat nem fogalmazottmeg.

19



L ÖSSZEGZŐ MEGÁLL4PÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Az Önkormányzat gazdálkodásának 2003. évi átfogó ellenőrzéséről szóló

Jelentés a vizsgálat során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében kilenc

szabályszerűségi és négy célszerűségi Javaslatot tartalmazott. A Jelentés főbb

megállapításait a Képviselő-testület megismerte, a polgármester a hiányossá

gok felszámolására részletes intézkedési tervet készített. A kilenc szabályszerű

ségi Javaslat 56%-át megvalósították, 1 1%-a részlegesen teljesült, míg

22%-ának a végrehajtására késve intézkedtek. A megvalósult javaslataink ha

tására az Önkormányzatnál a költségvetés tervezésével, a gazdálkodás és a

pénzügyi-számviteli feladatok szabályozottságával összefüggő tevékenység Ja

vult. A javaslatok hasznosulását rontotta viszont, hogy a közvetett támogatá

sok összegének és szöveges indoklásának a költségvetési rendelettervezet előter

jesztésében történő szerepeltetésére, a belső ellenőrzésről történő éves beszámo

lás, továbbá a kötelező és önként vállalt feladatok az Önkormányzat

SzMSz-ében történő meghatározására késve, 2006., illetve 2007. évben intéz

kedtek. Az Önkormányzat gazdálkodásának 2004. évi átfogó ellenőrzéséről Szó

ló jelentéshez kapcsolódó célszerűségi javaslatoknak az 50%-a hasznosult és

50%-a nem realizálódott. Az informatikai rendszer biztonságos működtetése

érdekében javasolt katasztrófa elhárítási tervet nem készítették el és elmaradt

az általános adatvédelmi szabályzat korszerűsítése is.

Az ÁSZ által végzett témavizsgálat keretében a vízrendezési és csapadékelve

zetési feladatok ellátásának ellenőrzése során a számvevői jelentésben három

szabályszerűségi és Öt célszerűségi javaslatot tett, amelyből a három szabály

szerűségi és négy célszerűségi Javaslat végrehajtására intézkedtek, egy célszerű

ségi Javaslat hasznosítása csak részben történt meg.

A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett Javasoljuk:

a polgármesternek

a munka színvonalának javítása érdekében

1. kezdeményezze, hogy a számvevői jelentésben foglaltakat a Képviselő-testület tár

gyalja meg és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készíttessen intézke

dési tervet a határidők és felelősök megjelölésével. Az intézkedési tervet, az elfoga

dását követő 30 napon belül küldje meg az ÁSZ Hajdú-Bihar Megyei Ellenőrzési Iro

dája részére;

a jegyzőnek

a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében

1. intézkedjen annak érdekében, hogy a kötelezettségvállalásokat megelőzően az Áht.

12/A. (1) bekezdésben előírtak alapján minden esetben vizsgálják meg, hogy a ki

fizetés teljesítéséhez az Önkormányzat bevételei biztosítják-e a pénzügyi fedezetet;

2. gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat éves költségvetési rendeletének utolsó

módosítása az Ámr. 53. (6) bekezdésében foglaitaknak megfelelően a költségvetési

beszámolónak a MÁK részére történő átadását megelőzően történjen;
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3. gondoskodjon, hogy az éves költségvetések tartalmazzák az Ámr. 29. (1) bekezdésg) pontjában meghatározott előirányzatok részletezését, így a több éves fejlesztésifeladatokat éves bontásban, az Amr. 29. (1) bekezdés k) pontja alapján elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadási előirányzatait, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történőhozzájárulásokat;

4. gondoskodjon arról, hogy a kötetezettségvállalásokat az Ámr. 134. (2) bekezdésében foglaltak értelmében minden esetben a jegyző vagy az általa felhatalmazottszemély jegyezze ellen;

5. biztosítsa az Eisztv. 21. (3) bekezdése alapján a 1 8/2005. (XII. 27.) IHM rendelet2. (1) bekezdésben meghatározottak szerint, az 1. Számú melléklet szerinti szerkezetnek megfelelően a közérdekű adatok elektronikus közzétételét;

6. gondoskodjon az Áht. 1 5/A. (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a céljellegűműködési és felhalmozási,

7. gondoskodjon az Áht. 1 5/B. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő — a nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű — árubeszerzésre,építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozottidőre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változását elektronikusan, honlapon, vagy hivatalos lapban való közzétételéről;
8. gondoskodjon az Ámr. 157/D. (1) bekezdésében hivatkozott 22. számú melléklet1. 2. 5. pontjában előírtak szerint az éves költségvetési beszámoló szöveges indoklásának közzétételéről;

9. Írja elő annak ellenőrzését Ámr. 145/A. (1)-(2) bekezdés és 145/8. (1) bekezdésfigyelembevételével, hogy az intézmények, hivatali szervezeti egységek által benyújtott költségvetési igények indokoltak-e, az intézmények, hivatali szervezeti egységekáltal benyújtott költségvetési igények teljesíthetőek-e, a saját bevételek (helyi adók,intézményi térítési díjak, egyéb szolgáltatási díjak) előirányzatai és a költségvetésmegalapozását szolgáló helyi rendeletek összhangJa biztosított-e;

10. gondoskodjon arról, hogy a Polgármesteri hivatal SzMSz-e szabályozza gazdaságiszervezet felépítését és feladatait az Amr. 1 7. (4) bekezdése alapján;

11, egészítse ki a gazdasági szervezet ügyrendjét — az Ámr. 1 7. (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően —‚ hogy az részletesen, konkrétan tartalmazza a szervezet feladatait, a vezetők és a beosztottak feladat-, hatás- és Jog körét;

12. biztosítsa, hogy leltározási és leitárkészítési szabályzat a sajátosságokat figyelembevéve szabályozza a leltár és a könywiteli adatok egyeztetésének módját, a leltár és akönyvviteli adatok egyeztetésének módját a Vhr. 37. (5) bekezdésében foglaltakalapján;

13. biztosítsa, hogy az értékelési szabályzat a sajátosságokat figyelembe véve tartalmazza, a Vhr. 31/A. (1) bekezdésében foglalt lehetőség alapján az egyszerűsített érté
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kelési eljárás alkalmazásának lehetőségét az adó és illeték követelések értékelése so

rán, továbbá rögzítse ezen követelések besorolásának elveit, dokumentálásának sza

bályait a Vhr. 8. (1 8) bekezdés, illetve a Vhr. 31/A. -ban foglaltak értelmében;

14. biztosítsa, hogy a pénzkezelési szabályzat a sajátosságokat figyelembe véve a

Szárny. tv. 14. (8) bekezdésében, továbbá a Vhr. 2. értelmében tartalmazza a

házipénztáron kívüli pénzkezelés rendjét és annak elszámolási szabályait, valamint az

Ámr. 145/A. (1 )-(2) bekezdése alapján az utólagos vezetői ellenőrzés gyakoriságát,

dokumentálásának módját;

15. biztosítsa, hogy a Vhr. 37. (5) bekezdése alapján elkészített eszközök hasznosítási,

selejtezési szabályzata a sajátosságokat figyelembe véve, tartalmazza a döntéshoza

talra jogosultak körét, beleértve az üzemeltetésre átadott eszközökét Is;

16. biztosítsa, hogy a számlarend tartalmazza a Számv. tv. 161. (2) bekezdés d) pont

jaiban előírtak szerint, a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet;

17. gondoskodjon az Ámr.66. (4) bekezdésnek megfelelően az Intézmények pénzma

radvány megállapítás szabályszerűségének ellenőrzéséről;

18. gondoskodjon arról, hogy az ellenőrzési nyomvonal az Ámr. 145/B. és a Pénz

ügyminisztérium „ Utmutató az ellenőrzési nyomvonal kialakításához” módszertani

útmutatójában foglaltaknak megfelelően, a helyi körülmények figyelembe vételével

tartalmazza a folyamatokat és a folyamatgazdák azonosítását, a tevékenységcsopor

tok meghatározását, az adott tevékenység/feladat és a végrehajtásáért felelős szerve

zeti egység (személy) egyértelmű megfeleltetését, az ellenőrzési pontokat;

19. biztosítsa, hogy a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt a

szakmai teljesítés igazolást kizárólag az Amr. 1 35. (1 )-(2) bekezdései alapján, elké

szített, belső szabályzatban kijelölt személyek végezzék;

20, gondoskodjon arról, hogy az érvényesítéssel megbízott az érvényesítés során az

Ámr. 1 35. (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a szakmai teljesítés igazolás

alapján ellenőrizze az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy az előírt kö

vetelményeket — az Ámr. 1 36. (4) bekezdés e) pontjában előírtakat is figyelembe

véve — betartották-e;

21. gondoskodjon arról, hogy az utalvány ellenjegyzője az ellenjegyzése során az Ámr.

137. (3) bekezdésben előírtaknak megfelelően ellenőrizze a gazdálkodásra vonat

kozó szabályok betartását, ennek sor során az Amr. 1 36. (4) bekezdés e) pontjában

előírtak alapján győződjön meg arról, hogy az érvényesítés a szakmai teljesítés igazo

lás alapján szabályszerűen történt-e meg;

22. kezdeményezze, hogy a Polgármesteri hivatal SzMSz-ében — a Ber. 4. (1) bekezdé

sében foglalt előírás alapján — határozzák meg a belső ellenőrzési szervezet feladata

it;

23. gondoskodjon arról, hogy Ber. 4/A. (2) bekezdésében előírtak szerint a kistérségi

társulással kötött megállapodás módosítása során readelkezzenek arról, hogy a belső

ellenőrzési vezető számára meghatározott tevékenységeket milyen módon látják el;
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24. biztosítsa, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési tervben, a Ber.21. (4) bekezdésének megfelelően határozzanak meg kapacitást a soron kívüli ellenőrzési feladatokra;

25. gondoskodjon az Ötv. 92. (3), (5) bekezdések, valamint az Áht. 97. (1) bekezdésben foglaltaknak alapján az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzések maradéktalan végrehajtásáról;

26. gondoskodjon arról, hogy az elfenőrzöttek a belső ellenőrzés által készített jelentéshez kapcsolódóan minden esetben készítsenek intézkedési tervet a Ber. 29. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően;

27. biztosítsa, hogy a belső ellenőrzés tervezése során kockázatelemzés alapján vizsgáljáka közbeszerzések, illetőleg a közbeszerzési eljárások végrehajtásának ellenőrzését;
28. gondoskodjon arról, hogy a belső ellenőrzés rendszerében ellenőrizzék a Polgármesteri hivatalnál a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét a Ber. 8. b) pontjában előírtak szerint;

29. az éves költségvetési beszámoló keretében, Áht. 97. (2) bekezdésében foglaltak értelmében készítsen beszámolót a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés működtetéséről;

30. gondoskodjon az Önkormányzat gazdálkodásának 2003. évi átfogó ellenőrzése során az ÁSZ által tett és nem teljesült szabályszerűségi és célszerűségi javaslatok végrehajtásáról;

a munka színvonalának javítása érdekében

31. biztosítsa, hogy a belső szabályozások keretében, szabályozzák az európai uniós forrásokkal kapcsolatban a pályázatfigyelés, a pályázatkészítés, valamint a támogatássalmegvalósuló fejlesztés lebonyolításának rendjét, a pályázatfigyelést végzők és a döntési, illetve a döntés-előterjesztési jogkörrel rendelkezők közötti információ-szolgáltatási kötelezettséget, a polgármester és a fejlesztési feladat lebonyolítója(projektmenedzsere) közötti kapcsolattartás rendjét, az európai un iós forrásokra irányuló pályázatfigyelés, pályázatkészítés, valamint az európai uniós forrással támogatott fejlesztés lebonyolításával kapcsolatos eljárási rend (feladat, kapcsolattartás, információáramlás, ellenőrzés) meghatározását, az európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztési feladatok lebonyolításával kapcsolatos folyamatba épített, előzetes ésutólagos vezetői ellenőrzési feladatokat, a feladatokkal megbízottak munkaköri leírásainak kiegészítésével;

32. gondoskodjon arról, hogy az európai uniós pályázatok figyelésével, az információkátadásával, koordinációjával kapcsolatos feladatokat a társulási megállapodásokbanrögzítsék;

33. gondoskodjon arról, hogy a belső ellenőrzés kockázatelemzést követően vizsgálja azeurópai uniós forrással támogatott fejlesztéseket;

34. gondoskodjon arról, hogy a Képviselő-testület által elfogadott, aktualizált informatikai stratégia tartalmazzon helyzetelemzést, az Onkormányzat közép és hosszú távú
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célkitűzéseit, továbbá azt, hogy az e-közigazgatási feladatok melyik szintjét mikorra

kívánják elérni;

35. biztosítsa, hogy az értékelési szabályzat tartalmazza az értékelések ellenőrzéséért fe

lelős munkaköröket valamint, hogy az értékelési és ellenőrzési feladatok az érintett

dolgozók munkaköri leírásaikban szerepeljenek;

36. gondoskodjon arról, hogy az alkalmazott pénzügyi informatikai rendszerben szabá

lyozott legyen a hozzáférések ellenőrzése, s a pénzügyi-számviteli területen dolgozók

munkaköri leírásai tartalmazzák az informatikai feladatokat;

37. a lehetőségek figyelembevételével biztosítsa, hogy a pénzügy-számvitel által hasz

nált programok adatai hálózaton keresztül is elérhetőek legyenek, s az analitikus

nyilvántartások vezetése számítógépen történjen, ezzel tegye lehetővé az adatok

egyszeri bevitelének biztosítását;

38. biztosítsa, hogy a főkönyvi könyvelésben minden esetben a könyvelési bizonylaton

engedélyezett tranzakciók kerüljenek lekönyvelésre;

39. biztosítsa, hogy a belső ellenőrzés tervezése során kockázatelemzés alapján vizsgálják

a többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságoknál, köz

hasznú társaságoknál, illetve vagyonkezelőknél a rendelkezésre álló erőforrásokkal

való gazdálkodás, a vagyon megóvása, gyarapítása, az elszámolások, beszámolók

megbízhatóságának ellenőrzését;

40. biztosítsa, hogy kockázatelemzést követően a belső ellenőrzés rendszerében ellen-

őrizzék a kedvezményezett szervezeteknél az önkormányzat költségvetéséből céljel

leggel nyújtott támogatások rendeltetés szerinti felhasználásának vizsgálatát doku

mentumok, vagy helyszíni ellenőrzés alapján;

41. biztosítsa, hogy az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzésben magas

kockázatúnak értékelt területeken tervezett valamennyi ellenőrzést végrehajtsák.
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