399/2017. (X. 26.) KT. HATÁROZAT MELLÉKLETE

Beszámoló a„Pénzügyi iroda előirányzat gazdálkodásának átfogó
vizsgálata”tárgyú belső ellenőri jelentés megállapításai alapján tett
intézkedésekről
Jelen beszámolóban idézzük a szóban forgó jelentés megállapításait és javaslatait, valamint a
megtett intézkedések eredményeként előállt jelenlegi állapotot, követett gyakorlatot.
1.) Szabályozottság
A Polgármesteri Hivatal a költségvetés tervezését nem szabályozta. A 2015. évi költségvetés
tervezéséhez nem áll rendelkezésre semmilyen utasítás arra vonatkozóan, hogy az
Önkormányzatnak és az intézményeknek milyen szabályzók alapján kell megtervezniük a
költségvetést.
Az ellenőrzés a feltárt hiányosságot (1.) Kiemelt jelentőségűnek minősíti.
Javaslat
A költségvetés tervezése során az intézmények részére a tervezés szabályait rögzíteni kell.”
Megtett intézkedések
A Polgármesteri Hivatal és az intézmények között 2017. július 7-én megkötött Munka és
feladatmegosztás rendjéről szóló megállapodás II. fejezete rendezi a szabályokat.

2.) A 2015. évi költségvetés előirányzatainak tervezése
-

A költségvetési rendeletben a költségvetés bevételi és kiadási főösszege helytelenül
került megállapításra, mivel a Polgármesteri Hivatal, az Óvoda és a Művelődési Ház
bevételei és kiadásai nem kerültek jóváhagyásra.
A költségvetés tervezésekor az eredeti előirányzat tervezésének számai nem kerültek
alátámasztásra. Szakmailag nincs megalapozva a 2015. évi költségvetés eredeti
előirányzata.
A költségvetés szerkezeti felépítése nem felel meg az Áht. 23, § és az Ávr. 24. §- ban
foglaltaknak.

Az ellenőrzés a feltárt hiányosságot (1.) Kiemelt jelentőségűnek minősíti.
Javaslat
A költségvetés tervezésekor be kell tartani az Áht. 23. § és az Ávr. 24. § szerinti szabályokat.”
Megtett intézkedések
- Az ellenőrzés beszámolóval, majd zárszámadási rendelettel lezárt évet vizsgált,
utólagos javítása nem lehetséges.
- Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelete a hibákat
részben javította, az önkormányzat és intézményeinek bevételei és kiadásai
jóváhagyásra kerültek. A költségvetés nagyon nehéz helyzetben került tervezésre, mivel
a Pénzügyi iroda létszám és szakember hiánnyal küzdött, valamint jegyző váltás is

-

történt. Az elemi költségvetések ennek ellenére nagyrészt megalapozottan kerültek
tervezésre.
A költségvetési rendelet szerkezete az azt módosító 15/2017. (VI.8.) önkormányzat
rendelettel már megfelel az Áht. 23.§ és az Ávr. 24.§ szerinti szabályoknak.

3.) A 2015. évi költségvetés előirányzatainak módosítása
„A módosított költségvetési rendeletben a költségvetés főösszege helytelenül került
megállapításra, mivel a bevétel és a kiadás összege nem egyezik meg, illetve az
önkormányzat/intézményenként megállapított összeggel is eltér a rendeletben megállapított
főösszeg.
A Módosított előirányzatok nem egyeznek meg a könyvelés és a költségvetési beszámoló
adataival.
A módosított előirányzat tervezésének számai nem kerültek alátámasztásra. A Polgármesteri
Hivatal a módosított előirányzatról nem vezet analitikát.
Az ellenőrzés a feltárt hiányosságot (1.) Kiemelt jelentőségűnek minősíti.
Javaslat
A módosított előirányzat rendeletbe való foglalásakor, be kell tartani az Áht. 23. § és az Ávr.
24, § szerinti szabályokat.
A Képviselő-testület rendelete a költségvetésről, a könyvelés adatai és a MÁK K11
Költségvetési beszámolójában szereplő módosított előirányzatoknak meg kell egyezni.”
Megtett intézkedések
A 2017. évi költségvetés módosításáról szóló 15/2017. (VI.8.) önkormányzat rendelet a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A rendelet, a könyvelés és a KGR K11
programban feladott jelentés kiemelt előirányzatai egyezőek.

4.) Előirányzattal való gazdálkodás
„A bevételek és a kiadások esetében a teljesített kiadás, a tárgyévi végleges
kötelezettségvállalás és a módosított előirányzat nincsenek összhangban, az év végi rendezés
során azok nem kerültek könyvelésre, annak érdekében, hogy a bevételek és a kiadások
megfelelő képet mutassanak.
Az év végi maradvány kimutatás szerint a módosított előirányzathoz képest a teljesítés adatai
alapján az Önkormányzat és az intézmények nem kerültek mínuszba.
Az ellenőrzés a feltárt hiányosságot (1) Kiemelt jelentőségűnek minősíti.
Javaslat
Év végén rendezni kell a módosított előirányzat, kötelezettségvállalás és teljesítési adatokat.
Év közben minden kiadáshoz előirányzatot kell biztosítani, és a nem teljesült bevételeket
csökkenteni kell.”
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Megtett intézkedések
A 2017. évi költségvetést a testületi döntések, MÁK pótelőirányzatok, többletbevételek
figyelembe vételével szükség szerint, az Áht, és Ávr. előírásainak megfelelően módosításra
kerülnek. A kiadásokhoz az előirányzatok biztosítottak, szükség esetén kiemelt előirányzaton
belül intézményvezetői hatáskörben átcsoportosítással módosulnak.
Év végén a módosított előirányzat, kötelezettségvállalás és teljesítési adatok rendezésre
kerülnek.

Összességében elmondható, hogy a 2015. évre feltárt hiányosságok 2017. év folyamán már nem
állnak fenn, a Pénzügyi Iroda a vonatkozó jogszabályi, és belső szabályzati előírásokat betartja,
és törekszik betartatni azokat a kötelezettségvállalókkal.

Páty, 2017. október 16.

Gál Judit
pénzügyi irodavezető
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