KEGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő – testület 2014. december 17– i ülésére

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítására
Tisztelt Képviselőtestület!
A 3/2014. (III.01.) számú önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés módosítására
teszek javaslatot, még pedig a költségvetés készítése után elnyert közfoglalkoztatási
pályázatok, valamint a központi költségvetésből érkezett pótelőirányzatok tudomásul vételére.
1. Az állami költségvetésből a pályázatokra jóváhagyott összegek, illetve azon kívül
leosztásra kerülő előirányzatok:
1. Szociális tüzifa támogatás
4.320.540,- ft
2.

Szociális ágazatban dolgozók bérpótlékára
487.786,- ft
Intézmények közötti megoszlása( bér+járulék)
- Idősek ellátása
431.652 ft
- Önkormányzati költségvetés 56.134 ft

3.

2014. évi bérkompenzációra
1.244.045,- ft
Intézmények közötti megoszlása( bér+járulék)
- Óvoda
338.328 ft
- Idősek ellátása
418.338 ft
- Művelődési Ház
224.790 ft
- Önkormányzati költségvetés 413.512 ft
- Polgármesteri Hivatal
360.807 ft

4. Rendkívüli támogatás ( ÖNHIKI)
kifizetésére lehet felhasználni.

14.504 ezer Ft,lejárt határidejű számlák

2. A közmunka programmal kapcsolatos kiadásokra az alábbiak szerint kaptunk támogatást:
1. Kistérségi start mintaprogram ( mezőgazdasági földutak karbantartása)
10970-03/2014-es szerződés alapján:
Foglalkoztatatási időszak: 2014. szeptember 1- 2015. február 28.
Foglalkoztatottak létszáma. 20 fő
kiadásnem
Személyi
járulék
Összesen:
dologi
felhal,
Támogatás:
Önkormányzati saját
f.

2014. évi ütem 2015. évi ütem
összesen:
4929420
4929420
9858840
665499
665499
1330998
5594919
5594919
11189838
1211020
177800
1388820
600000
0
600000
0
0
0
7405939
5772719
13178658
0

0

0

2. Kistérségi start mintaprogram téli értékteremtő ( szőnyegszövés,
seprűkészítés, kosárfonás) 10968-03/2014-es szerződés alapján:
Foglalkoztatatási időszak: 2014.október 1- 2015. február 28
Foglalkoztatottak létszáma. 20 fő
kiadásnem
Személyi
járulék
Összesen:
dologi
felhal,
Támogatás:
Önkormányzati saját
f.

2014. évi ütem 2015. évi ütem
összesen:
3286280
4929420
8215700
443666
665499
1109165
3729946
5594919
9324865
1169070
209550
1378620
280000
0
280000
5179016
5804469
10983485
0

0

0

3. Kistérségi start mintaprogram belvízelvezetés
10969-03/2014-es
szerződés alapján:
Foglalkoztatatási időszak: 2014. szeptember 01 2015. február 28.
Foglalkoztatottak létszáma. 10 fő
kiadásnem
Személyi
járulék
Összesen:
dologi
felhal,
Támogatás:
Önkormányzati saját
f.

2014. évi ütem 2015. évi ütem
összesen:
2479620
2479620
4959240
334761
334761
669522
2814381
2814381
5628762
763967
88900
852867
115000
0
115000
3693348
2903281
6596629
0

0

0

4. Kistérségi
start mintaprogram
illegális hulladéklerakó helyek
felszámolása 10969-03/2014-es szerződés alapján:
Foglalkoztatatási időszak: 2014. augusztus 01- 2015. február 28.
Foglalkoztatottak létszáma. 30 fő
Foglalkoztatatási időszak: 2014. szeptember 01- 2015. február 28.
Foglalkoztatottak létszáma. 10 fő
kiadásnem
Személyi
járulék
Összesen:
dologi
felhal,
Támogatás:

2014. évi ütem 2015. évi ütem
összesen:
12332360
9829020
22161380
1664940
1326975
2991915
13997300
11155995
25153295
3674935
406400
4081335
250000
0
250000
17922235
11562395
29484630

5. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
alapján:
Foglalkoztatatási időszak: 2014.
Foglalkoztatottak létszáma. 5 fő

10860-1/2014-es

szerződés

kiadásnem
Személyi
járulék
Összesen:
Támogatás:
Önkormányzati saját f

2014. évi ütem 2015. évi ütem
248704
33576
282280
282280
0

összesen:
248704
33576
0
282280
0
0

282280
0

6. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12059-1/2014-es
módosított
szerződés alapján:
Foglalkoztatatási időszak: 2014. november 01 - 2015. február 28-ig
Foglalkoztatottak létszáma. 10 fő
kiadásnem
Személyi
járulék
Összesen:
Támogatás:
Önkormányzati saját
f.

2014. évi ütem 2015. évi ütem
összesen:
1159500
773000
1932500
156540
104360
260900
1316040
877360
2193400
1316040

877360

2193400

0

0

0

7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 12916-1/2014-es
módosított
szerződés alapján:
Foglalkoztatatási időszak: 2014. szeptember 01 - 2015. február 28-ig
Foglalkoztatottak létszáma. 10 fő
kiadásnem
Személyi
járulék
Összesen:
Támogatás:
Önkormányzati saját
f.

2014. évi ütem 2015. évi ütem
összesen:
3092000
1546000
4638000
417440
208720
626160
3509440
1754720
5264160
3509440

1754720

5264160

0

0

0

Kérem az előirányzat változások jóváhagyását, a költségvetési rendelet módosítását.
Kengyel,2014. december 16.
Nagy Szilárd
polgármester

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_______/2014.(_________) önkormányzati rendelet tervezete

A 3/2014.(III.01.) önkormányzati rendelet – az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
– kiegészítéséről, módosításáról

1.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati
rendelet 1.§/1/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:
a./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. évi költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatát
49.289
ezer
forinttal
megemeli.
Bevételen belül:
Működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát
27.837 ezer forinttal
megemeli
ezen belül: az elkülönített pénzalapoktól kapott támogatás 40.852 ezer forinttal
emelkedik
egyéb célra kapott működési támogatások előirányzata 13.015 ezer forinttal csökken.
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek előirányzatát
megemeli

1.245 ezer forinttal

Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
előirányzatát
4,321ezer forinttal
megemeli
A helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását
490 ezer forinttal
csökkenti
Egyéb működési célú központi támogatás előirányzatát
megemeli

16.376

ezer

forinttal

2.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati
rendelet 1.§/2/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki..
/1/
A személyi juttatásokat
megemeli.
A közfoglalkoztatott létszámot
megemeli.

31.005

ezer forinttal

57 fő -vel

3.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati
rendelet 1.§/3/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:
b./Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás
adó előirányzatát
4.489 ezer forinttal
megemeli.
4.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati
rendelet 1.§/4/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:
b./ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
dologi kiadások előirányzatát
megemeli.

11.234 ezer forinttal

5.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.) önkormányzati
rendelet 1.§/6/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:
b./ a szociális intézmény fenntartási támogatását
731 ezer forinttal
megemeli.

6.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.)
önkormányzati rendelet 1.§/7/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:
b./ A beruházási kiadások előirányzatát
megemeli.
- startmunka program eszközfejlesztése
- körfűrész
280 e ft
- konténer
250 e f
- padkavágó, mulcsozó 600 e ft
- szintező műszer
115 e ft

1.245 ezer forinttal

8.§.
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a 3/2014.(III.01.)
önkormányzati rendelet 1.§/9/ bekezdése a következő b./ ponttal egészül ki:
a/ Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
az igazgatási tevékenység működési kiadásainak
előirányzatát
megemeli
- ezen belül:
Személyi juttatások
1.022 e Ft
Munkáltatót terhelő járulék
284 e Ft
Dologi kiadások
94 e Ft

1.400 ezer forinttal

9.§.
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kengyel, 2014. december

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. december 9-i ülésére
A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
15/2011. (IX.01) számú rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális
és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 15/2011. (IX. 01.) számú önkormányzati rendeletének
módosítása vált szükségessé a krízishelyzetbe került családok megsegítésére.

A fentiek alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az alábbi rendelet tervezet elfogadását.
Kengyel 2014. december 9.
Dr. Fekete Nóra
jegyző

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2014. (_____) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
15/2011. (IX. 01.) Önkormányzati rendelet módosításáról
1. §
Az Ör. 9. § -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„Az önkormányzat a krízishelyzetbe jutott családok támogatására – jövedelmüktől függetlenül –
szociális kölcsönt biztosít legfeljebb 15.000.-Ft összegben, melyet az önkormányzattal kötött
megállapodás alapján kell visszatéríteni.”

2.

§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az ezt követő napon pedig hatályát veszti.

Kengyel, 2014. december …….

Nagy Szilárd
polgármester

Dr. Fekete Nóra
jegyző

Előirányzat változás

Bevétel

megnevezés
tüzifa támogatás
E- útdíj
ágazati bér p.
2014 komp.
Üzemeltetési kiadás
rendkívüli önk.tám
támogatás
Állami összesen
Munkaügyi tám. Műk.
Munkaügyi kp. T Felh.
Választási kts

Összesen:

eltérés

Kiadás

összeg
4321
140
488
1244
-490
14504
-14154
6053

neve
önk. Szoc.

FelhalmozásDologi személyi járulék támogatásitartalék
4321

Ágazati bérp ONO
Ágazati bérp Önk.
2014. bk. OVI
ONO
Műv.ház
Önk.
PH

340
44
186
236
127
225
206

92
12
50
63
35
61
55

28825
816
31005

3892
229
4489

40852
1245
1139
Közmunkapr.
Választási k. PH
49289 Összesen

0

1245
1245

6819
94
11234

0

Összesen
4321
0
432
56
236
299
162
286
261
0
0
0
0
0
1316
42097
1139
1316
49289

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Előterjesztés
a Képviselő-testület 2014. december 9-i ülésre
a Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány által elnyert turisztikai
pályázat támogatásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
A Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány pályázatot nyújtott be a
104/2013.(XI.14.) VM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján, lovas turisztikai bázis
kialakítására.
A pályázat sikeres volt, az MVH 2014. december 2-án kelt határozata alapján az Alapítvány a
bruttó kiadásra jutó támogatási összeg 34.995.014 Ft.
A rendelet 10. § (4) bekezdése alapján a támogatási határozat közlésétől számított 9 hónapon
belül köteles a támogatási határozatban jóváhagyott, egyéb elszámolható kiadásnak nem
minősülő nettó elszámolható kiadások legalább 10 %-ára vonatkozóan kifizetési kérelmet
benyújtani. Jelen esetben ezt a műveletet 2015. május 31-ik napjáig kell megvalósítani.
A pályázat 100 %-ban finanszírozott, de csak utólagosan.
Az Alapítványnak nincs vagyona, így hitelt kell felvennie ahhoz, hogy a lovas turisztikai
bázis megépülhessen. Az önkormányzatnak kezességet, illetve garanciát kell vállalnia.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdése
értelmében ehhez kormányzati hozzájárulás kell, amelyet 2015. márciusában tudunk, az
elektronikus felületen a Kormányhivatal felé benyújtani.
Erről a támogatásról kell döntenie a Képviselő-testületnek, hogy a pályázat megvalósításának
előkészületeit elkezdhessük.
A fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Kengyel, 2014. december 9.
Nagy Szilárd
polgármester

_____/2014.(_____) Kt.
H a t á r o z a t:
a Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány által elnyert turisztikai
pályázat támogatásáról
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Művelt és Egészséges
Kengyeli Lakosságért Alapítvány által a 104/2013.(XI.14.) VM rendelet alapján elnyert
pályázati összegből a lovas turisztikai bázis megvalósítását.
A megvalósításhoz
szükséges hitelfelvétel során a kezességvállaláshoz szükséges
kormányzati hozzájárulást megkéri.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2015. március 20.

Erről értesül:
1. Nagy Szilárd polgármester
2. Dr. Fekete Nóra jegyző
3. Művelt és Egészséges Kengyeli Lakosságért Alapítvány

Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesterétől
Előterjesztés
A Képviselő-testület 2014. december 09-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének elfogadásakor támogatási célú működési
bevétel egyéb forrásból jogcímen került 64.568 ezer forint beállításra, amely a működési célú
költségvetési hiányt tartalmazta.
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. Törvény,
valamint a 7/2014.(I.31.) BM rendelet
alapján, ami a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szól 2014. szeptember 30-ig folyamatosan lehetet támogatási kérelmet
benyújtani.
Az önkormányzat támogatási kérelmét az első körben 13.582 ezer, második ütemben 14.504
ezer forinttal támogatta a kormány. Viszonyt az éve elején megtervezett forráshiányt ez csak
részben fedezi. Az önkormányzat számla tartozása indokolja, hogy az önkormányzat pót
igényt adjon be, amennyiben a belügyminisztérium intézkedik az ebr42 rendszer felnyitásáról,
mivel most már csak egyedi kérelmek alapján van lehetőség pályázni.
A támogatási kérelemhez csatolni kell a benyújtásról szóló Képviselőtestületi határozatot.
Mindezek alapján kérem a Képviselő- testületet a határozat meghozatalára.
Kengyel,2014. december 09.
Nagy Szilárd
Polgármester
_____/2014.(_____) Kt.
Határozat
A Kengyel Községi
pótigényléséről

Önkormányzat

rendkívüli

önkormányzatok

támogatás

Kengyel Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013.
évi CCXXX. törvény, valamint a 7/2014.(I.31.) a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló BM rendelet
alapján pótigényt nyújt be támogatásra.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester
Határidő: 2014. december 15.
Erről értesül
1.
2.
3.
4.

Nagy Szilárd polgármester
Dr Fekete Nóra jegyző
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja
Irattár

KEGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő – testület 2014. december 17– i ülésére
a Helianthus Annuus Szociális Szövetkezetbe történő tagsági belépésről
Tisztelt képviselő –testület!

A 2006. évi X. tv. (a Szövetkezetekről) alapján, a közelmúltban 7 fő természetes személlyel
megalakult a tiszatenyői székhelyű Helianthus Annuus Szociális Szövetkezet, mely megkereste
önkormányzatunkat, felajánlotta a megalakított szociális szövetkezethez történő csatlakozásunk
lehetőségét.
A szövetkezet egy olyan önálló szervezet, mely több gazdasági tevékenység összefogásának
létrehozásával – mely biztonságos munkahelyeket, munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos
helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételeket .teremt, és közösségi alapjából elősegíti tagjai
szociális helyzetének javítását.
A szövetkezet nyitott tagságú a változó tőke elvei szerint működő szervezet , fő célja a munkahely
teremtés, melyet első sorban a már meglévő és megnyíló pályázati lehetőségek bevonásával kíván
megteremteni.
A szociális szövetkezetnek a természetes személy tagjain kívül helyi önkormányzat vagy nemzetiségi
önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása ( a továbbiakban együtt: önkormányzat),
továbbá
jogszabályban
meghatározott
karitatív
tevékenységet
ellátó
közhasznú
jogállású szervezet lehet a tagja.
A szövetkezet Alapszabályát rendelkezésemre bocsátotta, a tag kötelezettsége a szövetkezettel
szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes
közreműködésre terjed ki. A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni.
Szociális szövetkezetnek – az önkormányzat, továbbá karitatív tevékenységet ellátó közhasznú
jogállású szervezet tag kivételével – nem lehet személyes közreműködést nem vállaló tagja. A
szociális szövetkezet esetében a nem természetes személy tagok száma nem haladhatja meg a
taglétszám huszonöt százalékát.(Sztv.15.§ (1)-(3) bek
A jegyzett tőke alapításkori nagysága: 175.000 Ft.
Egy tag vagyoni hozzájárulásának névértéke: 5.000 Ft
Egy tag 5 darab névérték szerinti 5.000 Ft vagyoni hozzájárulást fizet be
Kérem Tisztelt Képviselő –testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést, a munkahelyteremtés, a
szociális támogatás lehetőségének növelése érdekében javaslom a Szövetkezetbe történő belépésünket,
az 5.000 Ft tagi hozzájárulás befizetését, az alábbi határozat jóváhagyását.
Kengyel, 2014.12.16.

Nagy Szilárd
polgármester

____/2014.(____) Kt.
Határozat
a Helianthus Annuus Szociális Szövetkezetbe történő tagsági belépésről
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő testülete megtárgyalta a Helianthus Annuus
Szociális Szövetkezetbe történő belépést és akként döntöttek, hogy a Szövetkezetbe tagként
lépjen be.

A képviselő Testület egyhangú határozatot hozott, hogy:
a) A Helianthus Annuus Szociális Szövetkezet alapszabályát megismerték és azt elfogadják.
b) A szociális szövetkezet keretein belül munkahelyet és szociális szolgáltatást teremtsenek.
c) Mint, közjogi Szervezet a szövetkezetben
történő képviseletére Nagy Szilárd
polgármesterurat hatalmazzák fel, teljes jogkörben történő képviselettel, mely visszavonásig
érvényes.
d) A tagi hozzájárulást a tagfelvételhez 5.000 Ft mértékben megfizeti.
Felelős: Nagy Szilárd polgármester

KENGYEL KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL
ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

A 2015. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.. Törvény 119.§ (4)
bekezdése előírja, hogy a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi
belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése
keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
(5) a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év
december 31--éig hagyja jóvá.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló
370/211.(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) szabályozza a feladat teljes vertikumát.
Bkr. 2.§ (2) bekezdés: belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó
tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és
eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet, irányítási és
belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
15.§ (1) Az Áht. 70.§ (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő
működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles
gondoskodni, e mellett köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat
biztosítani.
Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett, az ellenőrzési ütemterv összeállításának
főbb szempontjai:
a) Az éves terv elkészítése során figyelembe kell venni
 az irányított szerv szakmai és ellenőrzési stratégiáját, a kapcsolódó célkitűzéseket,
és azokkal összhangban kell lennie;
 a stratégiához kapcsolódó dokumentált kockázatelemzéseket, továbbá minden
olyan eszközt, mellyel a szervezeti kockázatok elfogadható szinten tarthatók;
 az irányított szerv kockázatkezelési rendszerét;
 a kapacitás felmérések eredményeit, a külső erőforrások igénybevételének
szempontjait.
b) Erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és
irányok összehangolását annak érdekében, hogy a költségvetési szerv felső vezetése
munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző
összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.
c) Az irányított szervek ellenőrzési egységeinek együttműködésének fokozásával meg
kell teremteni az ellenőrzöttek lehető legkisebb ellenőrzésből adódó leterheltségét.

1

d) Szükséges az ellenőrzési prioritások meghatározása, tematikus felsorolása az irányító
szervek és az irányított szervek szintjén egyaránt (pl. megváltozott területek, reformok
és átalakulások eredményei, létszámváltozás stb. figyelembevételével).
e) Törekedni kell az ellenőrzési lefedettség növelésére.
f) Törekedni kell a rendszerellenőrzések, valamint a tanácsadói tevékenység arányának
növelésére.
g) Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére a rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás
10-30%-ának elkülönítése ajánlott.
h) Amennyiben a Bkr. 32. § (5) bekezdésében szereplő éves ellenőrzési terv évközben
módosul, a módosított tervet nem kell megküldeni a képviselő-testületnek.

Az ellenőrzési terv tartalmát a Bkr. 31.§ (4) bekezdése írja elő.
Mindezek figyelembe vételével, regisztrációval, megfelelő végzettséggel és gyakorlattal
rendelkező belső ellenőrzést ellátó, új külső szolgáltató választását követően került sor a
2015. évi ellenőrzési terv összeállítására, melyet kérem, hagyjanak jóvá.

Kengyel, 2014. december 12.

Készítette:

Jóváhagyta:

Csehné Köteles Rozália
Belső ellenőr

Dr. Fekete Nóra
Jegyző
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A 2015. évi ellenőrzési ütemtervhez készült kockázatelemzés és az
ellenőrzések kiválasztásának módszere
A belső ellenőrzés tervezése és kockázatelemzési módszertana
A megbízás elfogadásakor a belső ellenőrzés tervezését a kockázatelemzés alapján lehet
előkészíteni. Az előkészítés magában foglalta a kockázatelemzést megelőző előkészítő
lépéseket, valamint magát a kockázatelemzést is.
A kockázatelemzést megelőző előkészítés során a belső ellenőrzés:
 elemezte a külső és belső kontrollkörnyezetet annak érdekében, hogy azonosítsa
az ellenőrzési tervezés során figyelembe veendő változásokat;
 azonosította a folyamatokat és a folyamatgazdákat (folyamatgazda: az adott
folyamat irányításáért, működtetéséért felelős személy) és a jegyzővel egyeztetett
az egyes folyamatok – a szervezet célkitűzéseihez viszonyított – fontosságáról.
 megvitatta a jegyzővel mit vár el a belső ellenőrzéstől a megbízás időszakára;
 értelmezte a polgármesteri hivatal célkitűzéseit;
 a jegyzővel közösen meghatározta a belső ellenőrzési fókuszt.
Az ellenőrzés tervezési folyamata során a következő kulcsfontosságú alapelveket kellett
követni:
 A tervezést folyamatokra és az azokban rejlő kockázatokra kellett alapozni
Az ellenőrzési feladatok prioritásainak kidolgozása során a belső ellenőrzés a folyamat alapú
kockázatelemzés eredményeit használta fel.
 A tervezésnek a jövőbe kell tekintenie
A stratégiai időtávú tervezés négy-hét évet kell, hogy lefedjen. De rövid idő alatt is a hosszú
távú célok elősegítése volt a cél. Ezért a legmagasabb kockázatú folyamatok vizsgálatát a
2015. évi időszakra be kellett tervezni.
 A tervezésnek folyamatosnak kell lennie
A tervezés folyamatában mindvégig célszerű betartani a gördülő tervezés elvét, a stratégiai
ellenőrzési tervet évente aktualizálni szükséges, felül kell vizsgálni a stratégiai ellenőrzési
terv időszakára kitűzött célokat. A 2015. évtől működő belső ellenőr nem épít az előző
időszakban végzett belső ellenőrzésekre, mert nem rendszerszemléletben készültek. Ezért
2014. év végén meghatározásra kerültek a következő esztendő konkrét feladatai, amihez
elkészült az éves ellenőrzési terv.
 A tervezésnek, rugalmasnak és aktualizáltnak kell lennie
Az ellenőrzés tervezésének a hivatalra ható változásokhoz igazodnia kell. A hivatal jelenlegi
kockázati struktúrája értékelésre került, de az ellenőrzési tervet évközben módosítani lehet.
Általános felmérés
Az általános felmérés részeként a Polgármesteri Hivatal külső és belső
kontrollkörnyezetének vizsgálatára került sor. Ennek keretében az összegyűjtött
rendelkezésre álló információkat elemezte.
A környezet változásának elsődleges forrásai voltak:
 magyar és európai uniós jogszabályi változások;
 gazdasági-politikai környezet változása;
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a közös önkormányzati hivatal stratégiájának, célkitűzéseinek, rövid- és hosszú
távú feladattervének változása;
 belső szervezeti változások;
 belső eljárások, ellenőrzési nyomvonalak, kézikönyvek változása;
Ezek a változások a szervezet folyamataiban rejlő kockázatok azonosítása szempontjából
kiemelten fontosak voltak, ezért a belső ellenőrzés arra törekedett, hogy összegyűjtsön
minden információt a hivatal vezetésétől.
A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása
A belső ellenőrzés a folyamatok és folyamatgazdák azonosítása során a hivatal működési
folyamatait vette számba. A folyamatok a hivatal célkitűzéseinek elérése érdekében kerültek
kialakításra, ami érdekében működnek. Különösen fontos volt a hivatal működési folyamatait
vizsgálni, és azonosítani a folyamatgazdákat, vagyis azokat a személyeket a szervezeten belül,
akik elsődlegesen felelősek az adott folyamat végrehajtásáért, működtetéséért.
A folyamatok és folyamatgazdák azonosítása eredményeképpen egy Folyamatlista készült,
amely tartalmazza a folyamatok listáját, a folyamatgazdák megnevezését és a folyamat
fontosságát.
VIZSGÁLT FOLYAMATOK
Kiemelve a teljes folyamatlistából

Főfolyamat

Előirányzaton belüli
gazdálkodás

Vagyonnal való
gazdálkodás

Humán erőforrás
gazdálkodás

Sorszám

Folyamat

Folyamatgazda

1.

Költségvetés tervezése
FONTOS

Polgármester
Gazdaságvezető
Jegyző

2.

Költségvetés végrehajtása

Jegyző
Polgármesterek

3.

Beszámolás, mérlegkészítés
KIEMELTEN FONTOS

Gazdaságvezető
Jegyző

4.

Eszköz beszerzés, értékesítés,
bérlés, bérbeadás

Polgármester
Jegyző

5.

Leltározás FONTOS

Jegyző
Gazdaságvezető

6.

Selejtezés

Jegyző
Gazdaságvezető

7.

Munkaerő felvétel

Polgármesterek
Jegyző

8.

Illetménygazdálkodás, juttatás

Polgármesterek,
Jegyző

9.

Oktatás, továbbképzés

Jegyző
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Gazdálkodás
szabályszerűsége

Jegyző,

10.

Szabályzatok elkészítése,
aktualizálása FONTOS

11

Főkönyvi, és analitikus
könyvelés

Gazdaságvezető

12

Bizonylati rend, és
bizonylatkezelés

Gazdaságvezető

13

Pénzkezelési, és
bankszámlaforgalmi
tevékenység FONTOS
(köt. váll., érvényestés,
ellenjegyzés)

Polgármester,
Jegyző,
Gazdaságvezető

A belső ellenőrzési fókusz kialakítása
A belső ellenőrzési fókusz a belső ellenőr és a Hivatal vezetőjének azon közös nézetét,
elképzeléseit jelentette, hogy a belső ellenőrzés elsősorban mely területeket ellenőrizze.
Kockázatelemzés
A kockázatelemzési folyamat célja volt, hogy azonosítsa, elemezze, rangsorolja és
dokumentálja a hivatal folyamataiban és főbb szervezeti egységeinél létező kockázatokat. A
kockázatelemzés külön dokumentumban szerepel.
Beszámolás, mérlegkészítés: A 2014. Évi gazdálkodási jogszabályok változása miatt az új
COFOG szerinti kiadás és bevétel elszámolás szabályszerűségi vizsgálata kiemelten
fontosnak ítélt feladat. A Számviteli szabályozáshoz köthető szabályzatok módosítását
feltételezve a beszámoló készítés és a költségvetési számviteli rendszer szabályszerűségi
ellenőrzése kiemelt feladat.

Kengyel, 2014. december 12.

Csehné Köteles Rozália
Belső ellenőr
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Kapacitás felmérés
Kengyel Község Polgármesteri Hivatalának
Belső ellenőrzési feladatai ellátására
2015. évre
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011.
(XII. 31.) Korm.rendelet szerint a költségvetési szerveknél foglalkoztatott belső ellenőrök
számát kapacitás felmérés alapján úgy kell megállapítani, hogy az arányban álljon a szervezet
által ellátott feladatokkal, a kezelt eszközök nagyságával és a stratégiai tervben foglaltakkal.
A belső ellenőrzés változatlanul külső szakértő bevonásával történik, viszont 2015. évtől
szolgáltató váltással. A belső ellenőrzési vezetői feladatokat is a szakértő látja el. A kapacitás
felmérés elkészítése is e feladatkörhöz tartozik.
A kapacitás felmérés úgy lett elkészítve, hogy a kapacitás arányban áll:
- a Hivatal külső ellenőrző szervezete, illetve személy által ellátandó feladatokkal,
- a kezelt eszközök nagyságával és
- az ellenőrzések tudatos egymásra épülésével,
- az ellenőrzési tevékenység, a tanácsadó szerepkör, a képzés és az egyéb
tevékenységek tervezésével.
- a stratégiai tervben foglaltakkal.
A stratégiai tervben foglalt feladatok érvényesítése:
- A gazdálkodás szabályozottságának biztosítása szabályszerűségi ellenőrzés keretében,
- összpontosítson azokra az ellenőrzésekre, melyek a legnagyobb hozamot biztosítják az
elszámoltatás, a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség javítása terén.
- törekedjen az ellenőrzési erőforrások lehetőségei között az ellenőrzés hatáskörébe
tartozó területek minél nagyobb mértékű lefedésére, elvégzésére.
Cél:
- a törvényi kötelezettség teljesítése,
- a tevékenység, a folyamatok ellenőrzési lefedettségének biztosítása,
- a rendelkezésre álló források szabályszerű, gazdaságos hatékony és eredményes
felhasználása,
- az erőforrások hatékony felhasználása.
2015. évben ellenőrizendő területek:
-

szabályszerűségi ellenőrzés
A beszámoló készítés és a költségvetési számviteli rendszer
Szabályszerűségi ellenőrzése

6 ellenőrzési nap

A 2015. évi munkatervi ellenőrzésekhez erőforrás szükséglet:

6 szakértői nap

A 2015. évi ellenőrzésekhez előreláthatólag rendelkezésre álló
kapacitás:
10 nap
Ebből: tartalék feladatra:
2 nap
Tanácsadó tevékenységre:
2 nap

(szakértői nap)
(szakértői nap)
(szakértői nap)

Ténylegesen munkatervi ellenőrzésekre rendelkezésre álló idő: 6 nap (szakértői nap)
6

A felmérés alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló kapacitás és a stratégiai tervben
foglalt kapacitás szükséglet összhangban van (elegendő és megfelelő).
Az egy fő külső szakértő igénybevételével a feladat ellátás 2015. évben biztosított.

Belső ellenőrzés 2015. évi munkaidő mérlege
1. Létszám: 1 fő (külső szakértő bevonásával)
2. Elméleti kapacitás
Csökkentő tényezők:
- szabadság
- képzés – továbbképzés

10 nap

3. Kapacitás, ellenőrzési nap

10 nap

- nap
- nap

4. Tartalék (előre nem tervezhető feladatokra) 20 %

2 nap

5. Tanácsadó tevékenység a Bkr.21. § (4) bekezdése szerint

2 nap

6. Munkatervi feladatokra rendelkezésre áll:

6 nap

A belső ellenőrzés alá vont területek:
A beszámoló készítés és a költségvetési számviteli rendszer Szabályszerűségi
ellenőrzése
6 ellenőrzési nap
___________________
Összesen:

6 ellenőrzési nap
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____/2014.(____) Kt.
Határozat

Kengyel Község Polgármesteri Hivatala 2015. évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról

Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - A költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet 3132.§-a alapján – Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2015. évi belső
ellenőrzési tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyólag elfogadja.
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Melléklet a ____/2014.(____) Kt. határozathoz

KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA
2015. évi ellenőrzési terve
A tervezett ellenőrzések felsorolása, az alábbi táblázatos forma felhasználásával:
Sorszám

Az ellenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja,
ellenőrizendő időszak

módszerei,

1.

Az éves Beszámoló
elnevezésű
nyomtatvány
garnitúra űrlapjai

Cél: a beszámoló készítés és a
számviteli rendszer összhangjának
biztosítása
Módszere: a 4/2013. Korm. rendelet
és az Áhsz. alapján a költségvetési és
a pénzügyszámvitel vizsgálata

Azonosított kockázati tényezők (itt
elegendő
a
kockázatelemzési
dokumentum vonatkozó pontját
megadni)

Az
ellenőrzés
típusa

Az
ellenőrzött
szerv, szervezeti
egység

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri nap)

A külső jogszabályi környezet
változása, a szabályzatok gyakorlati
alkalmazása,
az
évközi
mérlegjelentések módosításai, a
COFOG-ok megfelelő alkalmazása,

szabályszerűségi

A
gazdálkodási
feladatokat ellátó
polgármesteri
hivatal

2015. júniusaugusztus

6 ellenőrzési
nap

ellenőrzés

Időszak: 2014. év

Kengyel, 2014. december ……….
Készítette:

Csehné Köteles Rozália
Belső ellenőr

Jóváhagyta:

Dr. Fekete Nóra
Jegyző

Kengyel Község Polgármesteri Hivatala
Kockázatelemzési modellje
A kockázat típusai
A kockázatelemzés valamilyen kedvezőtlen vagy nem kívánt esemény bekövetkezésének
valószínűségét mérlegeli (a működési célkitűzéseket vagy teljesítmény kritériumokat nem érik
el), ezért a belső ellenőrzés teljes hatókörét érintően alkalmazható.

Kockázati tényezők
Egy terület tényleges vagy potenciális kockázatának értékeléséhez véleményt kell alkotni az
adott terület kulcsfontosságú tényezőinek meghatározása és mérlegelése alapján, amelyek az
elvégzett tevékenységekkel, a létező kontroll rendszerekkel, múltbéli és valószínűsíthető
jövőbeli eseményekkel, a működési környezettel stb. kapcsolatosak. A pénzügyi és gazdasági
tényezők ebben a folyamatban általában nagyobb hangsúllyal jelennek meg, hiszen általában
a pénzügyi kockázatot és a műveletek nagyságrendjét jól jellemzik.
A kockázati tényezők a következőképpen osztályozhatók:
Pénzügyi és gazdasági

bevétel volumene, kiadások, készpénz összege, likviditás
és forgó-, illetve tőkeeszközök értéke, egyéb befektetett
erőforrások értéke, a művelet értéke a szervezet számára.

Magatartási

a vezetőség és a munkatársak személyes tulajdonságai és
értékei; szerepek és helyzetek; tisztesség, megbízhatóság,
motiváció; a belső ellenőrzéssel szemben tanúsított
hozzáállás, elszámoltathatóság és kontroll.

Történeti

múltbéli veszteségek, hibák, szabálytalanságok, kontroll
vétségek, stb. volumene, gyakorisága és oka. Ez a
fennálló aggályokat is magában foglalja.

Működési

műveletek mérete, komplexitása, műszaki jellege,
láthatósága, érzékenysége, stabilitása; változás mértéke és
valószínűsége
(a
műveletekben,
munkatársak
személyében és folyamatokban); rejlő inherens kockázat;
elhelyezkedés, delegálás.

Környezeti

külső tényezők: pénzügyi, gazdasági, jogi, stb.; a
környezet
dinamizmusa;
kapcsolódások
más
rendszerekhez, más műveletektől való függés (pl.
informatika); vezetőség, közvélemény aggályai, stb.

Belső kontrollhoz kapcsolódó

a problémák megelőzésére, észlelésére és korrigálására, a
rendszerek gyengeségeinek kiemelésére és kijavítására, a
kellemetlen események kezelésére és a célkitűzések
elérésének elősegítésére tervezett belső kontrollok
megléte és eredményessége. A műveletek és pénzügyi
kontrollok, illetve az átruházott kontrollok és delegált
hatáskör terjedelme hatást gyakorol majd.

Közvélemény

a közvéleményre gyakorolt hatás.

A hivatal vezetésének véleményét, megítélését figyelembe kell venni arra vonatkozóan, hogy
mely területeket kell nagy kockázatúnak tekinteni.

Kockázatelemzés
A kockázat értékelése alapvetően a fent említett, különféle tényezők kvalitatív minősítésére
alapul, amely a tapasztalatokra és a rendelkezésre álló információkra támaszkodó megítélést
eredményez.
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KOCKÁZATELEMZÉSI MÓDSZERTAN
A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata
pedig meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket
gyakrabban kell ellenőrizni.
Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához nemcsak a
kockázatértékelést kell figyelembe venni, hanem más lehetséges tényezők hatását is értékelni
kell (pl. a vezetőség kérései, stb.).
Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők és azok súlya alapján kell
elvégezni. 12 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással vannak a rendszer
működésére. Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést kell végezni, és meg kell
határozni az egyes kockázati tényezők rendszerekre gyakorolt hatását (súlyként kifejezve).
1. Kontrollok értékelése
1) Megfelelő és eredményes
2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
3) Gyenge
Súly: 5
2. Változás / Átszervezés
1) Stabil rendszer, kis változások
2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős
változások
Súly: 4
3. A rendszer komplexitása
1) Nem komplex
2) Közepes komplex
3) Nagyon komplex
Súly: 4
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel
1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszereket
2) Közepes mértékű
3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel
Súly: 3
5. Költségvetés teljesítésének alakulása (Költség szint)
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
Súly: 6
6. Külső, illetve harmadik fél által gyakorolt befolyás
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
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Súly: 2
7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő
1) 1 évnél kevesebb
2) 1-2 év
3) 2-4 év
4) 4-5 év
5) 5 évnél több
Súly: 2
8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően
1) Alacsony szintű
2) Közepes szintű
3) Magas szintű
Súly: 3
9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége
1) Kicsi
2) Közepes
3) Nagy
Súly: 4
10. Jövőbeni döntésekre és eseményekre gyakorolt hatás
1) Kicsi
2) Közepes
3) Jelentős
Súly: 3
11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége
1) Nagyon tapasztalt és képzett
2) Közepesen tapasztalt és képzett
3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya
Súly: 3
12. Közvélemény érzékelése
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
Súly: 4

A belső ellenőrzési vezető értékelte az egyes kockázati tényezők adott rendszerre gyakorolt
hatását. A 8. „Vezetőség aggálya” tényezőt illetően a hivatal vezetőjének véleményét is ki kell
kérni.
A kockázati tényezők és súlyaik kiszámításának, valamint a rendszerek prioritási
besorolásának leegyszerűsítésére szoftver alkalmazható.
A belső ellenőrzési vezetőnek ellenőriznie és értékelnie kell az eredményeket, és amennyiben
szükséges, koordinálnia kell a többi szervezeti egység vezetőjével.
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E szakasz végére minden rendszer kockázati tényezőjének mértékét – magas, közepes,
alacsony – meg kell állapítani.
A kockázatelemzést célszerű koordinálni azon szervezeti egységek vezetőivel, akik a
vonatkozó rendszerekért felelnek.
Kockázati tényezők és alkalmazott súlyozás

1.

Kontrollok értékelése

Kockázati
tényező
terjedelme
1–3

2.

Változás / átszervezés

1–3

4

4 – 12

3.

A rendszer komplexitása

1–3

4

4 – 12

4.

Kölcsönhatás más rendszerekkel

1–3

3

3–9

5.

Bevétel/ költségszintek teljesítés szinten

1–3

6

6 – 18

6.

Külső / harmadik fél által gyakorolt 1 – 3
befolyás

2

2–6

7.

Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő

1–5

2

2 – 10

8.

Vezetőség aggályai

1–3

3

3–9

9.

Pénzügyi
valószínűsége

szabálytalanságok 1 – 3

4

4 – 12

10.

Jövőre gyakorolt hatás

1–3

3

3–9

11.

Munkatársak képzettsége és tapasztalata

1–3

3

3–9

12.

Közvélemény érzékelése

1–3

4

4 – 12

Sz.

Kockázati tényező

Minimális pontszám: 43

Alkalmazott
súly

Ponthatár

5

5 – 15

Maximális pontszám: 133
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Az összes rendszer ellenőrzési időtartamának meghatározása
Az erőforrás-szükségletek megértéséhez a belső ellenőrzési vezető egy mátrixot alkalmaz,
amely tükrözi a súlyozási összehasonlításokat és a rendelkezésre álló erőforrásokat. A
gyakoriság mátrix lehetővé teszi a rendszer ciklikus ellenőrzését, ami tükrözi majd az
erőforrások rendelkezésre állását. A hivatalnál 2015. évtől a belső ellenőrzés vezetője (a
rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitás függvényében) az alábbi gyakoriság alkalmazására
törekszik:
Magas prioritású rendszerek

-

Két éves ciklusokban ellenőrizendő

Közepes prioritású rendszerek

-

Hároméves ciklusokban ellenőrizendő

Alacsony prioritású rendszerek

-

Négyéves ciklusokban ellenőrizendő

A kockázatelemzés eredménye információval szolgál a stratégiai ellenőrzési terv
elkészítéséhez, ami a ténylegesen rendelkezésre álló erőforrásokat veszi figyelembe.
A súlyozás és a kockázatok alapján megállapítható, hogy a bevételek és kiadások
teljesítésének bemutatása, az egyes költségszintek elemzése kapta a legmagasabb kockázati
értéket.
Beszámolás, mérlegkészítés: A 2014. Évi gazdálkodási jogszabályok változása miatt az új
COFOG szerinti kiadás és bevétel elszámolás szabályszerűségi vizsgálata kiemelten
fontosnak ítélt feladat. A Számviteli szabályozáshoz köthető szabályzatok módosítását
feltételezve a beszámoló készítés és a költségvetési számviteli rendszer szabályszerűségi
ellenőrzése kiemelt feladat.
Kengyel, 2014. december 12.

Csehné Köteles Rozália
Belső ellenőr
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