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I. AZ UTÓELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
Ellenőrzött szerv megnevezése: 

 
A kincstári ellenőrzéssel érintett időszakban az ellenőrzött szervnél hivatalban lévő az 

ellenőrzött területekért felelős vezető neve, beosztása: 

 

A vizsgálatot végezték: 

Név 
Feladat ellátásának 

kezdete 

Feladat ellátásának 

vége 
Megbízólevél iktatószáma 

Lénárt Balázs 

vizsgálatvezető 
2022.04.05. 2022.06.30. ÖPSZEF/879-1/2022. 

Halász Barbara 

ellenőr 
2022.04.05. 2022.06.30. ÖPSZEF/879-1/2022. 

Huszár Izabella 

ellenőr 
2022.04.05. 2022.06.30. ÖPSZEF/879-1/2022. 

Plózerné Szalai Ágota 

ellenőr 
2022.04.05. 2022.06.30. ÖPSZEF/879-1/2022. 

 
A jelentésben alkalmazott jogszabályok és rövidítések: 

 a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nektv.), 

 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.), 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Info tv.), 

 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), 

 az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Áhsz.), 

 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: Ávr.), 

Ellenőrzött szerv megnevezése PIR törzsszám 

Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 827629 

Ellenőrzött szerv 

megnevezése 

A szerv gazdasági 

vezetője (ennek hi-

ányában a gazdál-

kodási feladatok 

ellátásáért felelős 

személy neve) 

A szerv vezetője Megjegyzés 

Név / beosztás Név / beosztás 

az ellenőrzési időszak-

ban történt változás 

(a jelentés készítéséig) 

Csepreg Város Roma  

Nemzetiségi Önkormányzat 

Horváthné Somosi 

Ildikó 

gazdasági vezető 

Lakatos Valentin 

elnök 
- 
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 a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), 

 az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási 

módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: 38/2013. NGM rendelet). 

 

A jelentésben alkalmazott egyéb rövidítések: 

- Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkor-

mányzat), 

- Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), 

- Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (a továbbiakban: Elnök), 

- Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője (a továbbiakban: Jegyző),  

- az ellenőrzött időszakban hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: 

SZMSZ), 

- a Nektv. 80. § (2) bekezdés szerinti megállapodás (a továbbiakban: Együttműködési megál-

lapodás), 

- Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), 

- kormányzati funkció (a továbbiakban: COFOG), 

- Beszámoló 12 A mérleg űrlap (a továbbiakban: mérleg), 

- Kincstári Ellenőrzések Portál az ellenőrzés által bekért dokumentumok feltöltésére szolgáló 

sharepoint felület (a továbbiakban: KEP), 

- a Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés módszertana - helyi önkormányzatokra, nemzetiségi 

önkormányzatokra, társulásokra, térségi fejlesztési tanácsokra és az általuk irányított költ-

ségvetési szervekre (a továbbiakban: Módszertan). 

 

A kincstári ellenőrzés lefolytatására felhatalmazó jogszabályi hivatkozások: 

 az Áht. 61. § (1)-(3) bekezdése, 68/B. §-a, 91. § (1), (3) és (4) bekezdései, 107-108. §-ai; 

 az Ávr. 115/A-115/F. §-ai, 167/M. § (1) és (3) bekezdései, 168-171. §-ai.  

 

Ellenőrzés tárgya: 

A 2020. éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan elkészített ÖPSZEF/89-6/2021. iktató-

számú ellenőrzési jelentés megállapításaira, javaslataira készült intézkedési tervben foglaltak 

megvalósításának ellenőrzése. 

 

Az utóellenőrzés célja: bizonyosságot szerezni az elfogadott intézkedések végrehajtásáról an-

nak érdekében, hogy az Szt., az Áhsz. és a 38/2013. NGM rendelet és más jogszabályok előírá-

sai érvényesüljenek az ellenőrzött szervezeteknél. 

 

Utóellenőrzés típusa: Szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 

 

Az utóellenőrzéssel érintett időszak: a jóváhagyott éves ellenőrzési terv szerinti vizsgált év 

január 1-jétől a jóváhagyott éves ellenőrzési terv szerinti ellenőrzési év utolsó napjáig, azaz a 

vizsgált évet követő év június 30-áig terjedhet. 

 

Az utóellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek, és eljárások: az intézkedési 

tervben foglaltak elvégzésének igazolására bemutatott dokumentumok megfelelőségének 

vizsgálata. 
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Értékelési módok: 

 „határidőre megtörtént” a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan, az intézkedési tervben előírt 

határidőben és tartalommal végrehajtásra került, 

 „határidőn túl megtörtént” a feladat, ha annak teljesítése az intézkedési tervben meghatáro-

zott módon, de az előírt határidőn túl került végrehajtásra, 

 „részben történt meg” a feladat, ha teljeskörűen az intézkedési tervben előírt módon nem 

került végrehajtásra, 

 „nem történt meg” a feladat, ha végrehajtására nem került sor vagy amennyiben a teljesítést 

nem dokumentálták, 

 „okafogyottá vált” a feladat, amennyiben végrehajtására – meghatározott esemény bekövet-

kezése, továbbá külső körülmény (pl. jogszabályváltozás), a működést érintő feltétel válto-

zása miatt – már nincs szükség, illetve lehetőség, és egyértelműen megállapítható, hogy az 

intézkedést szükségessé tevő körülmény a jövőben nem fordulhat elő, 

 „nem időszerű” az a feladat, amelynek ellenőrzési időszakon belüli végrehajtására azért nem 

került sor, mert az intézkedés alapjául szolgáló esemény nem következett be, de annak jövő-

beni előfordulása lehetséges. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat az ellenőrzési jelentés tervezetre nem küldött észrevételezés 

kapcsán levelet a rendelkezésre álló határidőn belül. 
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II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A Kincstár a 2020. évi költségvetési évre vonatkozóan szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést 

végzett a Nemzetiségi Önkormányzatnál. Az ellenőrzést követően a Nemzetiségi Önkormány-

zat elkészítette az intézkedési tervet, amelyet a Kincstár elfogadott. 

A vizsgált szervezet megküldte az intézkedések végrehajtásáról szóló beszámolót, és ezzel az 

együttműködési kötelezettségének eleget tett. A beszámoló az ÖPSZEF/89-13/2021. iktatószá-

mon került befogadásra. 

 

A Kincstár a 2022. április 21. napján kelt levélben értesítette a Nemzetiségi Önkormányzatot az 

utóellenőrzés megkezdéséről. A 2020. éves terv alapján lefolytatott ellenőrzés által tett javasla-

tok és az arra készített intézkedési terv végrehajtását – az Ávr. 115/F. § (11) bekezdése alapján 

– jelen eljárás keretében, utóellenőrzés formájában vizsgáltuk meg. 

 

Az intézkedési terv 20 feladatot jelölt meg. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a felada-

tokból 1 feladat nem volt időszerű. A többi feladatból a Nemzetiségi Önkormányzat 2 fe-

ladatot határidőre, 13 feladatot határidőn túl hajtott végre, 4 feladatot részben végzett el. 

 

További intézkedés szükséges 

- a Nemzetiségi Önkormányzat elektronikus közzétételi kötelezettsége teljes körű teljesí-

tésének biztosítása, 

- a Számviteli politika és a Számviteli politika keretében elkészített, az Szt. 14.§ (5) be-

kezdés c) pont szerinti szabályzat Áhsz. és Szt. előírásainak maradéktalanul megfelelő-

en módosítása, 

- a Számlarend Szt. előírásainak maradéktalanul megfelelően módosítása, 

- a Számviteli Politika és a Hivatal Ügyrendjének – tervezéssel, adatszolgáltatási és be-

számolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírásokat, feladatokat tartalmazó 

– vonatkozó részei Ávr. előírásainak maradéktalanul megfelelő módosítása 

tárgykörökben, amelyekkel kapcsolatban a szervezet részére a javaslatokat fogalmaztunk meg.  

 

Az Ellenőrzési jelentés III. pontja az ellenőrzés részletes megállapításait és az azok alapján tett 

javaslatait tartalmazza, amelyek intézkedési terv készítési kötelezettséget is maguk után von-

nak! 

 

Az intézkedések végrehajtásának határideje: 2022. december 31. 
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III. ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK 
 

Ellenőrzött szerv megnevezése: Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Törzsszám: 827629 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat intézkedési terve 20 feladatot jelölt meg. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a Nemzetiségi önkormány-

zat 2 feladatot határidőre végzett el, 13 feladatot határidőn túl végzett el, 4 feladatot részben végzett el, illetve 1 feladat teljesítése nem 

volt időszerű. Az intézkedési tervben foglaltak teljes körűen nem teljesültek, ezért további intézkedések szükségesek, amelyek miatt 4 javaslatot 

fogalmaztunk meg. 
 

Sor-

szám 

Az intézkedési tervben vállalt feladat 

tartalma, határideje, felelős 

Az intézkedési tervben vállalt feladat  

végrehajtása 

További intézkedéshez 

javaslatok  
Megjegyzés  

megtörtént/ nem 

történt meg/ részben 

történt meg/ okafo-

gyottá vált/ nem 

időszerű 

határidőre megtör-

tént/ határidőn túl 

megtörtént/ nem 

releváns 

1/1. 

Az SZMSZ Nektv. 113. § a) pont előírá-

sának megfelelően a hatályos jogsza-

bályok – különösen az Nektv. 80. § – 

előírásainak maradéktalanul megfelelő, 

Ávr. 167/C. § (2) bekezdés d) pont és (5) 

bekezdés előírásai szerinti módosítása. 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Dr. Herczeg Krisztina, 

             Cserpánné dr. Dömötör Ramóna, 

             Guzmits-Balogh Lívia 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 

1/2. 

Az Együttműködési megállapodás hatá-

lyos jogszabályi előírásoknak teljes kö-

rűen megfelelő, Nektv. 80. § (2) bekez-

dés szerinti felülvizsgálata és módosítá-

sa. 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Dr. Herczeg Krisztina, 

             Cserpánné dr. Dömötör Ramóna 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 
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Sor-

szám 

Az intézkedési tervben vállalt feladat 

tartalma, határideje, felelős 

Az intézkedési tervben vállalt feladat  

végrehajtása 

További intézkedéshez 

javaslatok  
Megjegyzés  

megtörtént/ nem 

történt meg/ részben 

történt meg/ okafo-

gyottá vált/ nem 

időszerű 

határidőre megtör-

tént/ határidőn túl 

megtörtént/ nem 

releváns 

1/3. 

A közérdekű adatok megismerésére irá-

nyuló kérelmek intézésének, továbbá a 

kötelezően közzéteendő adatok nyilvá-

nosságra hozatalának rendjéről szóló 

szabályzatban, továbbá az Info tv. 33. § 

(1), (3), 35. § (1), 37. § (1), 37/B. § (1) 

bekezdésekben előírtaknak megfelelően 

a Nemzetiségi Önkormányzat elektroni-

kus közzétételi kötelezettsége teljesítésé-

nek biztosítása, figyelemmel a Nemzeti-

ségi Önkormányzatra vonatkozó Info tv. 

1. melléklet szerinti adatok teljes körű 

közzétételére. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet, 

              Guzmits-Balogh Lívia 

részben  

történt meg 

határidőn túl  

megtörtént 

Az Elnök intézkedjen, hogy 

az Info tv. 33. § (1), (3), 35. 

§ (1), 37. § (1), 37/B. § (1) 

bekezdésekben előírtaknak 

megfelelően a Nemzetiségi 

Önkormányzat elektronikus 

közzétételi kötelezettségét 

teljesítse, ennek során bizto-

sítsa a Nemzetiségi Önkor-

mányzatra vonatkozó Info 

tv. 1. melléklet szerinti ada-

tok teljes körű közzétételét. 

A Nemzetiségi Önkormányzat elektronikus közzété-

teli kötelezettségét – az Info tv. 33. § (1), (3), 35. § 

(1) és 37. § (1) bekezdésekben előírtak ellenére – 

hiányosan teljesítette. Az Info tv. 1. melléklet III. 

Gazdálkodási adatok részben előírtakat nem teljes 

körűen tették közzé. 

1/4. 

A belső ellenőrzéssel kapcsolatos előírá-

sok, feltételek – Nektv. 80. § (3) bekez-

dés d) pont előírásának megfelelő – 

Együttműködési megállapodásban rögzí-

tése. 

Határidő: 2021. július 31. 

Felelős: Dr. Herczeg Krisztina, 

             Cserpánné dr. Dömötör  

             Ramóna 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 

1/5. 

A Bkr. 15. § (9)-(11), 16. § (1) bekezdés 

előírásának megfelelően a belső ellenőr-

zési tevékenység ellátására vonatkozó 

testületi döntés meghozatala. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Dr. Herczeg Krisztina 

             Cserpánné dr. Dömötör  

             Ramóna 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 
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Sor-

szám 

Az intézkedési tervben vállalt feladat 

tartalma, határideje, felelős 

Az intézkedési tervben vállalt feladat  

végrehajtása 

További intézkedéshez 

javaslatok  
Megjegyzés  

megtörtént/ nem 

történt meg/ részben 

történt meg/ okafo-

gyottá vált/ nem 

időszerű 

határidőre megtör-

tént/ határidőn túl 

megtörtént/ nem 

releváns 

1/6. 

Az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pont, 

Áhsz. 31. § (1), (3), 50. § (1)-(7), Szt. 14. 

§ (3)-(5), (8) bekezdésekben előírtaknak 

megfelelően a Nemzetiségi Önkormány-

zat számviteli politikájának és annak 

keretében az Szt. 14.§ (5) bekezdés a)-d) 

pontok szerinti szabályzatok elkészítése. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet 

 

részben  

történt meg 

határidőn túl  

megtörtént 

Az Elnök intézkedjen, hogy 

a Jegyző a Számviteli Politi-

kát, az Szt. 14. § (5) bekez-

dés előírása szerint a Szám-

viteli Politika keretében 

elkészített Önköltség-

számítási szabályzatot az 

Áhsz. 50. § (1), (7), Szt. 14. 

§ (11) bekezdések előírásai-

nak maradéktalanul megfele-

lően módosítsa. 

A számviteli politika és annak keretében az Szt. 14. § 

(5) bekezdés a)-d) pontok szerinti – az Áht. 6/C. § (2) 

bekezdés b) pont, Áhsz. 31. § (1), (3), 50. § (1)-(7), 

Szt. 14. § (3)-(5), (8) bekezdésekben előírtaknak 

megfelelő – szabályzatok elkészítésére vonatkozó 

intézkedés végrehajtása részben történt meg az aláb-

biak szerint:  

‑ a Nemzetiségi Önkormányzat Számviteli politi-

kával és az Szt. 14. § (5) bekezdés szerinti (2021. 

március 4-től, illetve 2022. február 15-től hatá-

lyos) szabályzatokkal rendelkezett, amelyek elké-

szítését – az Áht. 6/C. § (1)-(2), Áhsz. 31. § (1), 

(3), 50. § (1) bekezdések előírásai szerint – a 

Jegyző aláírásával igazolta,  

‑ a Számviteli politikában az általános bevételek 

tevékenységekre történő felosztásának módját, a 

felosztáshoz alkalmazott mutatókat, vetítési ala-

pokat az Áhsz. 50. § (7) bekezdés előírása ellené-

re nem szabályozták, 

‑ a Nemzetiségi Önkormányzat az Szt. 14. § (11) 

bekezdésben előírtak ellenére a törvénymódosítás 

esetén szükséges változásokat a törvény hatályba-

lépését követő 90 napon belül a szabályzatokon 

nem vezette keresztül teljes körűen, például a 

Számviteli politika III. fejezet 9. pontja és az 

Önköltségszámítási szabályzat II. fejezet 1/6. és 

2. pontjai – a 68/2013. NGM rendelet 2020. janu-

ár 1-jétől történő hatályon kívül helyezése ellené-

re – szakfeladatokra vonatkozó hivatkozást tar-

talmazott; a Számviteli Politika III. fejezet 4.1. 

pontjában rögzített éves költségvetési beszámoló 

részei nem feleltek meg teljes körűen az Áhsz. 6. 

§ (2) bekezdés előírásainak. 
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Sor-

szám 

Az intézkedési tervben vállalt feladat 

tartalma, határideje, felelős 

Az intézkedési tervben vállalt feladat  

végrehajtása 

További intézkedéshez 

javaslatok  
Megjegyzés  

megtörtént/ nem 

történt meg/ részben 

történt meg/ okafo-

gyottá vált/ nem 

időszerű 

határidőre megtör-

tént/ határidőn túl 

megtörtént/ nem 

releváns 

1/7. 

Az Áht. 6/C. § (2) bekezdés b) pont, 

Áhsz. 51. § (2)-(3) bekezdésekben, Szt. 

161. § (1)-(5), 161/A. § (1) bekezdések-

ben előírtak szerint a Nemzetiségi Ön-

kormányzat számlarendjének elkészítése. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet 

részben  

történt meg 

határidőre  

megtörtént 

Az Elnök intézkedjen, hogy 

a Jegyző a Számlarendet az 

Szt. 161. §, 161/A. § előírá-

sainak maradéktalanul meg-

felelő módosítsa. 

A számlarend Áht. 6/C. § (2) bekezdés c) pont, Áhsz. 

51. § (2)-(3) bekezdésekben, Szt. 161. § (1)-(5), 

161/A. § (1) bekezdésekben előírtak szerinti elkészí-

tésére vonatkozó intézkedés végrehajtása részben 

történt meg az alábbiak szerint:  

‑ a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. március 4. 

napjától hatályos Számlarenddel és Bizonylati 

szabályzattal rendelkezett, amelyek elkészítését – 

az Áht. 6/C. § (1)-(2), Szt. 161. § (4) bekezdések 

előírásai szerint – a Jegyző, jóváhagyását az El-

nök aláírásával igazolta, 

‑ a Számlarend nem teljes körűen tartalmazta az 

Szt. 161. § (2) bekezdésében előírtakat (pl.: min-

den alkalmazásra kijelölt számla számjelét és 

megnevezését), 

‑ az Szt. 161/A. § (1) bekezdés és az Áhsz. 16. 

melléklet 003, 005 nyilvántartási ellenszámlák 

COFOG-ok szerinti alábontására vonatkozó elő-

írása ellenére nem tartalmazta a könyvvezetésben 

használt COFOG számokat és megnevezéseket, 

‑ a Nemzetiségi Önkormányzat az Szt. 161. § (5) 

bekezdésben előírtak ellenére a törvénymódosítás 

esetén szükséges változásokat a törvény hatályba-

lépését követő 90 napon belül a szabályzatokon 

nem vezette keresztül teljes körűen, például a II. 

fejezet hatályon kívül helyezett jogszabályi hi-

vatkozást tartalmazott. 
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Sor-

szám 

Az intézkedési tervben vállalt feladat 

tartalma, határideje, felelős 

Az intézkedési tervben vállalt feladat  

végrehajtása 

További intézkedéshez 

javaslatok  
Megjegyzés  

megtörtént/ nem 

történt meg/ részben 

történt meg/ okafo-

gyottá vált/ nem 

időszerű 

határidőre megtör-

tént/ határidőn túl 

megtörtént/ nem 

releváns 

1/8. 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pont, (3b) 

bekezdés a) pont, (4a)-(4b) bekezdések 

előírásai szerint a tervezéssel, az ellenőr-

zési, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatok teljesítésével kapcsolatos belső 

előírások, feltételek belső szabályzatban 

rendezése. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet 

részben  

történt meg 

határidőre  

megtörtént 

Az Elnök intézkedjen, hogy 

a Jegyző a Számviteli Politi-

ka és a Hivatal Ügyrendjé-

nek – tervezéssel, adatszol-

gáltatási és beszámolási 

feladatok teljesítésével kap-

csolatos belső előírásokat, 

feladatokat tartalmazó – 

vonatkozó részeit az Ávr. 

13. § (2) bekezdés a) pont, 

(3b), (4a)-(4b) bekezdések-

ben előírtaknak maradékta-

lanul megfelelően módosít-

sa. 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pont, (4a)-(4b) bekez-

dések előírásai szerint a tervezéssel, az ellenőrzési, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésé-

vel kapcsolatos belső előírások, feltételek belső sza-

bályzatban rendezésével kapcsolatos intézkedés vég-

rehajtása részben történt meg az alábbiak szerint: 

‑ az Ávr. 13. § (2) bekezdés a) pont szerinti terve-

zéssel, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok 

teljesítésével kapcsolatos belső előírások, felada-

tok a Számviteli Politikában és a Hivatal Ügy-

rendjében kerültek szabályozásra, 

‑ a Hivatal 2021. június 30. napjától hatályos, 

2021. szeptember 30. napján felülvizsgált Ügy-

rendje a kincstári ellenőrzés rendelkezésére állt, 

‑ a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. március 4. 

napjától hatályos Számviteli politikával rendelke-

zett, amely elkészítését az Áht. 6/C. § (1)-(2), 

Áhsz. 31. § (1), (3), 50. § (1) bekezdések előírá-

sai szerint a Jegyző aláírásával igazolta, 

‑ a szabályzatok vonatkozó részeinek egyes ren-

delkezése nem felelt meg a hatályos jogszabályi 

előírásoknak, például Ügyrend 16.1 pontjában és 

a Számviteli politika III. fejezet 4.1. pontjában 

rögzített éves költségvetési beszámoló részei nem 

feleltek meg teljes körűen az Áhsz. 6. § (2) be-

kezdés előírásainak. 
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Sor-

szám 

Az intézkedési tervben vállalt feladat 

tartalma, határideje, felelős 

Az intézkedési tervben vállalt feladat  

végrehajtása 

További intézkedéshez 

javaslatok  
Megjegyzés  

megtörtént/ nem 

történt meg/ részben 

történt meg/ okafo-

gyottá vált/ nem 

időszerű 

határidőre megtör-

tént/ határidőn túl 

megtörtént/ nem 

releváns 

1/9. 

Az Ávr. 13. § (2) bekezdés b)-h) pontok, 

(3b) bekezdés a) pont, (4a)-(4b) bekez-

dések előírásai szerint 

- a beszerzések lebonyolításával 

kapcsolatos eljárásrendet, 

- a belföldi és külföldi kiküldetések 

elrendelésével és lebonyolításával, 

elszámolásával kapcsolatos kérdé-

seket, 

- az anyag- és eszközgazdálkodás 

számviteli politikában nem szabá-

lyozott kérdéseit, 

- a reprezentációs kiadások felosztá-

sát, azok teljesítésének és elszámo-

lásának szabályait, 

- a gépjárművek igénybevételének és 

használatának rendjét, 

- a vezetékes és mobiltelefonok 

használatát,  

- a közérdekű adatok megismerésére 

irányuló kérelmek intézésének, to-

vábbá a kötelezően közzéteendő 

adatok nyilvánosságra hozatalának 

rendjét 

belső szabályzatokban rendezni. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: dr. Balogh László,  

              Bakos Erzsébet, 

              dr. Herczeg Krisztina 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- ‑  
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Sor-

szám 

Az intézkedési tervben vállalt feladat 

tartalma, határideje, felelős 

Az intézkedési tervben vállalt feladat  

végrehajtása 

További intézkedéshez 

javaslatok  
Megjegyzés  

megtörtént/ nem 

történt meg/ részben 

történt meg/ okafo-

gyottá vált/ nem 

időszerű 

határidőre megtör-

tént/ határidőn túl 

megtörtént/ nem 

releváns 

1/10. 

A Bkr. 8. § (1)-(4) bekezdések szerint a 

kontrolltevékenységek szabályszerű 

kialakítása és működtetése, ennek során 

- a Bkr. 8. § (2) bekezdésben előírtak 

szerinti kontrollok kiépítésének 

biztosítása, 

- a Bkr. 8. § (3) bekezdés szerinti – 

szabályozott – feladatköri elkülöní-

tések, azok gyakorlatban történő 

érvényesülése, különös figyelem-

mel a pénztári kifizetések szabá-

lyozott és szabályszerű végrehajtá-

sára,  

- a belső szabályzatokban a felelős-

ségi körök meghatározásával a Bkr. 

8. § (4) bekezdésben előírtak sza-

bályozásának biztosítása. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 

1/11. 

A módosított Együttműködési megálla-

podásban, továbbá a Belső ellenőrzési 

kézikönyvben rögzített előírások, feltéte-

lek szerint a belső ellenőrzés működteté-

sének biztosítása. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: dr. Balogh László,  

              dr. Herczeg Krisztina 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 

2/1. 

Az előirányzat módosítások Áht. 34. § 

(4) bekezdése szerint költségvetési hatá-

rozattal történő alátámasztása. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet,  

              Horváth Rita 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 
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Sor-

szám 

Az intézkedési tervben vállalt feladat 

tartalma, határideje, felelős 

Az intézkedési tervben vállalt feladat  

végrehajtása 

További intézkedéshez 

javaslatok  
Megjegyzés  

megtörtént/ nem 

történt meg/ részben 

történt meg/ okafo-

gyottá vált/ nem 

időszerű 

határidőre megtör-

tént/ határidőn túl 

megtörtént/ nem 

releváns 

2/2. 

A Nemzetiségi Önkormányzat adatszol-

gáltatási kötelezettségének szabályszerű 

teljesítése az előirányzatok részletező 

nyilvántartásának Áhsz. 14. melléklet 

előírásai szerinti vezetésével. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet,  

              Horváth Rita 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 

2/3. 

A feladatalapú támogatás könyvviteli 

nyilvántartásba vételének Szt. 165. § (2) 

bekezdésében előírt számviteli dokumen-

tummal történő alátámasztása. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet,  

              Horváth Rita 

megtörtént 
határidőre  

megtörtént 
- - 

3/1. 

A törzskönyvi nyilvántartásban szereplő 

névre szóló bizonylatok befogadása, 

figyelemmel az Szt. 165. § (2) és az Áfa 

tv. 169. § e) pontjaira. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet 

megtörtént 
határidőre  

megtörtént 
- - 

3/2. 

A gazdasági események Áhsz. 15. számú 

melléklete szerinti rovatrendben foglalt 

követelményeknek megfelelő nyilvántar-

tásba vétele. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Horváth Rita 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 
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Sor-

szám 

Az intézkedési tervben vállalt feladat 

tartalma, határideje, felelős 

Az intézkedési tervben vállalt feladat  

végrehajtása 

További intézkedéshez 

javaslatok  
Megjegyzés  

megtörtént/ nem 

történt meg/ részben 

történt meg/ okafo-

gyottá vált/ nem 

időszerű 

határidőre megtör-

tént/ határidőn túl 

megtörtént/ nem 

releváns 

3/3. 

Az éves beszámoló részletező nyilvántar-

tásokkal történő alátámasztása az Áhsz. 

5. § (1), 45. § (3) bekezdések előírásai 

szerint. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Horváth Rita 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 

3/4. 

Az Áhsz. 54/B. § (4)-(5) bekezdésekben 

foglaltaknak megfelelően az éves költ-

ségvetési beszámolót érintően feltárt 

jelentős összegű hiba javításának felül-

vizsgálata, szabályos javítása. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet,  

              Horváth Rita 

nem időszerű nem releváns - 

A Nemzetiségi Önkormányzat nyilatkozata alapján az 

érintett időszakban az éves költségvetési beszámolót 

érintően feltárt jelentős összegű hiba javítására, felül-

vizsgálatára nem került sor. 

3/5. 

A mérleg Áhsz. 5. § (1) bekezdés és 22. 

§ előírásainak megfelelő leltárral történő 

alátámasztása. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet,  

              Horváth Rita 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 

3/6. 

Az Áhsz. 3. § előírásainak betartásával 

megbízható és valós összképet mutató 

éves költségvetési beszámoló elkészítése. 

Határidő: 2021. október 31. 

Felelős: Bakos Erzsébet,  

              Horváth Rita 

megtörtént 
határidőn túl  

megtörtént 
- - 
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IV. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

 
Budapest, <időbélyeg szerint> 

 

 
Bugár Csaba a Magyar Államkincstár elnökének nevében és megbízásából: 

 

 
 Harsányiné Bukodi Ildikó   

  főosztályvezető 

 

 

 

 
Készült: 1 példányban 

Kapja:  Címzett elektronikusan hivatali kapun kiküldve - Irattár  
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ZÁRADÉK  
 

Az utóellenőrzési jelentésben foglaltakat megismertem.  

 

Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok a kincstári ellenőrzés javaslatai alapján a végrehajtá-

sért felelős személyeket kijelölni, a végrehajtás határidejét feltüntető intézkedési tervet készíte-

ni, az intézkedéseket a megadott határidőre végrehajtani, továbbá arról a Magyar Államkincs-

tárt írásban tájékoztatni. 

 

Az intézkedési tervet az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül megkül-

döm a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály 

Vas Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály részére (9700 Szombathely, Hefele M. u. 3-5., 

postacím: 9701 Szombathely, Pf. 55.), valamint feltöltöm a Kincstári Ellenőrzések Portál felü-

letre. 

 
Csepreg, 2022. 

 
(P. H.) 

 

 

…………………….… …………………….… 
dr. Balogh László Lakatos Valentin 

jegyző elnök 
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