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Az

onatkoz6 tcirvdnyek 2014. janufir

l-tol

hatillyos v6ltoz6sai, a megvfltozott szrlmviteli

atok kcinyvel6s6ben hozott m6dos t6 int6zked6sek 2015. 6vben is jelent6s
terhet r6ttak a
pdnziigyi-sz6mviteli teriileten dolgoz6 munkatdrsra. Sajnos a 2016.6v
sem mentes a vSltoz5sokt6l, irjabb
jogszab6lyi eloir6sok betart6s6ra kell figyelemmel lenni gazdillkod6si
feladatokat el1it6 munkat6rsnak.
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A bels6 ellen6rz6s 6ltalv6gzett tev6kenys6g bemutatdsa
A belso ellenorz6seket az Sllamh6^art6,sr6l sz6l6 2011. 6vi cXCV.
az cinkorm6nyzati t6rv6ny, a
kdltsdgvetdsi intdzm6nyek belso kontrollrendszer6 il 6s belso el
rol
sz6l6 37012011.(XII.3l.)
Korm6ny rendelet, az 6llamh6rtarths6rt felelos 6lla rtitkars 69 illtatl
m6dszertani fitmutat6k ds a
Nyogdri K<iz<js 0nkorm6nyzatiHivatal Belso ellen6rzdsi k6zikJnyvdnek el6irdsai
alapj6n vdgezttik.
A belso ellenorzdshez megbizolevdl, <in6l16 ellenorz6si program 6s jelent6s kdsziilt.
A vizsg5lat idopontj6t egyeztettiik a kozos dnkorm6nyzati iivatal je gyz6jevel6s
az illet6kes iigyint6zovel.
A tirgy6vre vonatkoz6 6ves ellen6rz6si terv teljesit6se

A Kdpvisel6-testiilet a2015. dvi
v izs

gillathr a ir6nyu lt :

bels6 ellenorz6si tervben 1 ellenorz6st hagyott j6v6, mely a k6vetkezo
t6ma

A tervezett ellenorz6st elvdgezti.ik.

A

vizsgillat thrgyht, c6lj6t ds az alkalmazott vizsgillati m6dszert az al6bbi
tftblinat tartalmazza:
T6rcy

c6l

A 2014. besz6mol6 6s a
mdrleghez kapcsol6d6

Annak meg6llapi

6llomdnyi fokcinyvi sz6ml6k.

eloir6soknak mes

A fenti szempontok

2014.

dvi

besz

M6dszer

Dokumentum

alapit,

szrir6p16baszeni

ellen6rzds, interj[k.

szerint a 2014. 6vi besz6mol6 6s kapcsol6d6 dokumentumok
ellen6rz6s6t
,a
oz6 m6r 6szrev6telerte, hogy a m6rleg 6s a
A bels6 ellen6rz6st megel6z6en a T6rsul6s
15. 6ves beszrimol6 elk6szit6s6ig az elter6seket
s s 6 got me gsztinte tt6k, intezked6 s i j
avasl at t6tel6re

Soron

kfvtili

es terven

feliili ellenorzds

Az

ellen6rz6s soriin ne
k6rtdrftdsi, szab6lys6rt6si

nem volt.

olyan t6nyt, vagy k0rtilm6nyt, amely indokolta volna
elj6r6s kezdemdnlr-e zeset.

akadilyozl t6nyezfikbemutatds

a

.

gifiolta a folyamatos munkav6gzdsben. A sze
ellfltisdhoz, ezdtt keriilt sor a bels6 ellen6rzds tervezettn6l kds6bbi id6pontban tdrt6n6
lefolytatrls6ra.
A T6rsul6s munkat6rsai segftett6k ellenorz6si munk6nkat, e vonatkoz6sban munkiinkat zkad6lyoz6
tdnyezo nem volt.

A bels6 ellen6rz6si egys69 hum6ner6forr{s elldtotts6ga

A tervben szereplo ellenorz6si feladat elvdgzds6hez a bels6 ellenorzdsi kapacit6s az

el6z6 pontban
emlitettek miatt I
A belso ellen6r k
ztalata az eloir1soknak megfelel.
A bels6 ellen6r a
zen kivril tobb szakmai eldid6son r6szt vett.
A bels6 ellenor az eloirt regisztrdci6val rendelkezik.

Az

ellen6rz6s soriin nem tapasztaltunk olyan jellegri vagy nagysdgrendri hi6nyoss6got,
amely
indokolta volna k6rt6rit6si, szabdlys6rt6si vagy btntetoj-ogi eljrires telaemeny ez6s6t.

A

ellen6riik funkcionrilis ftiggetlens6ge
bels6 ellenorz6st a szervezett6l fiiggetlen v6llalkozhs l6tja el, a funkcion6lis ftiggetlens6g
biztositott. A bels6 ellenor nem vett rdszt oly n tev6kenysegek elkit6s6ban, amelyek iizewezet

A

bels 6

operativ mrikod6sdvel kapcsolatosak.

Osszef6rhetetlens6gi esetek
a belso ellenorzds tertileten cisszefdrhetetlens6gi eset nem fordult elo.

A t6rgyevben

Az ellen6rz6s ek nyilvdnta rt{ s a
A belso ellen6rz6si vezetl az elvl,gzettbels6 ellen6rzdsrolnyilvrlntart6st vezet, valamint gondoskodik
a dokumentumok megbrzdsdr ol.
Az ellen6rz6si tev6kenys6g fejles zt6s6re vonatkoz6 j avaslatok
A belso ellen6rz6s jelenlegi letszdma nem elegend6 a feladatok elv6gz6s6hez, ezert uj munkaer6
bevoniistit tewezzik. Megjegyezzik azonban, hogy dvenk6nt egy tervezett t6ma
ellen6rzdse nem felel
meg a kciltsdgvet6si szervek belso kontrollrendszer6rol 6s bels6 ellenorzdsdr6l sz6l6
37012011.(XII.3l ') Korm6nyrendelet eloir6sainak. A bels6 kontrollren dszer
szabdlyszeni 6s hat6kony

mtikdd6se 6rdek6ben sztiksdges lenne 6venk6nt tdbb t6makcjr belsd ellen orz6se.
Szombathely, 201 6. Sprilis 22.
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