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TászíÉlí héévásÉlőJíÉsíülÉí!
A hÉlóá önkormánózaíokról szóló NVVMK évá iusK íörvénó VOK §Jának ENMF bÉkÉzdésÉ
éríÉlmébÉn a éolÖármÉsíÉrnÉk a íárÖóévrÉ vonaíkozó évÉs ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésí J a
íárÖóévÉí kövÉíőÉnI a zárszámadásá rÉndÉlÉííÉrvÉzÉííÉl ÉÖóádÉjűlÉÖ J a kéévásÉlőJ
íÉsíülÉí Élé kÉll íÉrjÉszíáK
Az évÉs ÉllÉnőrzésá jÉlÉníés összÉállííása a kölíséÖvÉíésá szÉrvÉk bÉlső ÉllÉnőrzéséről
szóló NVPLOMMPK EufK OSKF kormánórÉndÉlÉí PNK§I valamání a éénzüÖómánászíÉr álíal
közzéíÉíí módszÉríaná úímuíaíó alaéján íöríéníK
Az évÉs összÉfoÖlaló a OMMVK évá ÉllÉnőrzésá íÉvékÉnóséÖÉí muíaíja bÉI ÉzÉn bÉlül a
íÉrvbÉn foÖlalí fÉladaíok íÉljÉsííésénÉk éríékÉléséíI a íÉrvíől való Élíérés ándokáíI az
ÉllÉnőrzésÉk álíal íÉíí mÉÖállaéííások és javaslaíok hasznosulásának íaéaszíalaíaáíK
OMMVK novÉmbÉr OOJíől a bÉlső ÉllÉnőrzésá csoéoríon bÉlül léíszámcsökkÉnés
kövÉíkÉzÉíí bÉI mÉló OMMVJbÉn OU ÉllÉnőrzésá naé káÉsésí jÉlÉníÉííK
A OMMVK évá bÉlső ÉllÉnőrzésá íÉrvíől az alábbáakban íéríünk Él:
- sárosJ és iakásÖazdálkodásá konérofáí hfíKJnél íÉrvÉzÉíí éénzüÖóá ÉllÉnőrzés
ÉlmaradíI mávÉl a kéévásÉlőJíÉsíülÉí a céÖ íÉljÉs áívázsÖálására bázoíísáÖoí hozoíí
léírÉK
- iéíszámcsökkÉnés máaíí az ÉllÉnőrzésrÉ fordííhaíó munkanaéok száma OU
munkanaééal csökkÉníK
eaíározaíá javaslaí
NK aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőJíÉsíülÉíÉ a OMMVK évá bÉlső
ÉllÉnőrzésá íÉrvénÉk módosííásáí az alábbá íaríalommal ÉlfoÖadja:
- sárosJés iakásÖazdálkodásá kkfí működésénÉk vázsÖálaía az NK számú
mÉlléklÉíbÉn fÉlíüníÉíÉíí éénzüÖóá ÉllÉnőrzés íémakörből íörlésrÉ kÉrülK
- Az ÉllÉnőrzésrÉ fordííhaíó naéok számáí OU naééal csökkÉníá az RK éoníban
íÉrvÉzÉíí éénzüÖóá ÉllÉnőrzés íémakörbÉnK
OK aombóvár sáros Önkormánózaíának héévásÉlőJíÉsíülÉí a OMMVK évá évÉs ÉllÉnőrzésá
jÉlÉníésí a mÉlléklÉí szÉráníá íaríalommal ÉlfoÖadjaK
aombóvárI OMNMK áérálás NSK

maíaó sálmos
éolÖármÉsíÉr

aombóvár sáros Önkormánózaíának
OMMVK évá
ÉvÉs ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésÉ

sÉzÉíőá összÉÖfoÖlaló
Az évÉs ÉllÉnőrzésá jÉlÉníés a kölíséÖvÉíésá szÉrvÉk bÉlső ÉllÉnőrzéséről szóló
NVPLOMMPK EufK OSKF kormánórÉndÉlÉí Eíovábbáakban: BÉrKF PNK §KJának fáÖóÉlÉmbÉ
véíÉlévÉl készülíK
A jÉlÉníés összÉállííása a bÉlső ÉllÉnőrzésá vÉzÉíő fÉladaíaI mÉlóÉí a BÉrK NOK§K hF
éoníja ír ÉlőK Az évÉs ÉllÉnőrzésá jÉlÉníés Élkészííésérí a BÉrK PN §K ENF bÉkÉzdésÉ
szÉrání a jÉÖóző fÉlÉlősK
A bÉlső ÉllÉnőrzésá íÉvékÉnóséÖ aombóvár és hörnóékÉ Többcélú hásíérséÖá Társulás
Eíovábbáakban TársulásF úíján valósul mÉÖK A Társulás és a aombóvár sáros
Önkormánózaíának molÖármÉsíÉrá eávaíala mÉÖállaéodásí köíöíí a bÉlső ÉllÉnőrzésá
fÉladaíok ÉlláíásáraK
A hÉlóá önkormánózaíokról szóló NVVMK évá iusK íörvénó Eíovábbáakban ÖívKF VOK §K
ENMF bÉkÉzdésÉ éríÉlmébÉn az évÉs ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésí a éolÖármÉsíÉrnÉk a íárÖóévÉí
kövÉíőÉn a zárszámadásá rÉndÉlÉííÉrvÉzÉííÉl ÉÖóádÉjűlÉÖ a kéévásÉlőJíÉsíülÉí Élé kÉll
íÉrjÉszíáK
Az évÉs ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésbÉn a bÉlső ÉllÉnőrzés álíal véÖzÉíí íÉvékÉnóséÖ
bÉmuíaíása a Társulás ÉÖészérÉ vonaíkozákI míÖ a lÉfolóíaíoíí ÉllÉnőrzésÉk
mÉÖállaéííásaáí önkormánózaíonkéní állííoííuk összÉI mÉló íaríalmazza a fÉlüÖóÉlí
kölíséÖvÉíésá szÉrvÉknél véÖzÉíí ÉllÉnőrzésÉkÉí ásK
Az évÉs ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésrÉ vonaíkozó alaká és íaríalmá kövÉíÉlménóÉkÉí a BÉrK PNK§K
EPF bÉkÉzdésÉI valamání a éénzüÖómánászíÉr álíal közzéíÉíí módszÉríaná úímuíaíó írja
ÉlőK
Az ÉllÉnőrzés célja ÉÖórészíI hoÖó áííÉkáníésí kaéjunk az önkormánózaíI a
körjÉÖózőséÖI a munkaszÉrvÉzÉíI valamání a fÉlüÖóÉlÉíük alá íaríozó szÉrvÉk éénzüÖóáI
ÖazdasáÖá íÉvékÉnóséÖérőlI másrészíI hoÖó a fÉlíárí hábák mÉÖszüníÉíésrÉ kÉrüljÉnÉkK
A mÉÖállaéííások és az áníézkÉdésÉk adaíaáí fÉldolÖozzukI íovábbá ÉrÉdménóÉs
működéshÉz ÉlÉmzésÉkÉíI éríékÉlésÉkÉí véÖzünkK
A bÉlső ÉllÉnőrök íÉvékÉnóséÖükÉí a éénzüÖómánászíÉr álíal közzéíÉíí módszÉríaná
úímuíaíókI a nÉmzÉíközá és maÖóarorszáÖá államházíaríásá bÉlső ÉllÉnőrzésá
síandardokI valamání a bÉlső ÉllÉnőrzésá kézákönóv fáÖóÉlÉmbÉ véíÉlévÉl véÖÉzíékK

OMMVK évrÉ készülí bÉlső ÉllÉnőrzésá íÉrvÉí a íársulí önkormánózaíok kéévásÉlő
íÉsíülÉíÉáI valamání a íársulásá íanács mÉÖíárÖóalíaK
Az évÉs íÉrv összhanÖban van az önkormánózaí síraíéÖáaá íÉrvévÉlK A bÉlső ÉllÉnőrzésá
íÉrv ErÉndÉlkÉzésrÉ álló Érőforrás fáÖóÉlÉmbÉ véíÉlévÉlF kockázaíÉlÉmzésÉn alaéulíK
A bÉlső ÉllÉnőrök funkcáonálás füÖÖÉílÉnséÖÉ bázíosííoííI fÉladaíukaí közvÉílÉnül a
aombóvár sáros gÉÖózőjénÉk alárÉndÉlvÉ véÖzákK
A bÉlső ÉllÉnőrök szakáránóú fÉlsőfokú véÖzÉííséÖÖÉl rÉndÉlkÉznÉkK
Az ÉllÉnőrzésÉk mÉnÉíÉI lÉfolóíaíása a joÖszabálóá Élőírásoknak mÉÖfÉlÉlíK Az
ÉllÉnőrzöíí szÉrvÉk részérÉ részlÉíÉs ÉllÉnőrzésá éroÖramoí készülíI mÉlóbÉn káÉmÉlí
hÉlóÉn szÉrÉéÉlí a bÉlső konírollrÉndszÉrÉk káééííésÉ és működésénÉk joÖszabálóokkal
való mÉÖfÉlÉlíÉíésÉK
A bÉlső ÉllÉnőrök az ÉllÉnőrzésí kövÉíőÉn ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésí készííÉííÉkI mÉlóbÉn
mÉÖállaéííásokaíI javaslaíokaí foÖalmazíak mÉÖK
OMMUK évről EbÉíÉÖséÖ és léíszámcsökkÉnés máaííF OMMVK évrÉ áíhúzódoíí a
éolÖármÉsíÉrá hávaíalí éráníő ÉÖó szabálószÉrűséÖá Ecolóamaíba ééííÉííI ÉlőzÉíÉsI
uíólaÖos és vÉzÉíőá ÉllÉnőrzésF és ÉÖó éénzüÖóá ÉllÉnőrzés EsÉÖélóÉkFK bzÉkről készülí
jÉlÉníésÉk a OMMVK évá nóálváníaríásban íalálhaíók mÉÖK
OMMVK évá íÉrvbÉn szÉrÉéÉlí és véÖrÉhajíásra kÉrülí ÉllÉnőrzésÉk aombóvár íÉrülÉíén az
alábbáak volíak:
- Önkormánózaí fÉlüÖóÉlÉíÉ alá íaríozó kölíséÖvÉíésá szÉrvÉknélX
OMMUK normaíív íámoÖaíások Élszámolásának ÉllÉnőrzésÉ
OMMVK évá közokíaíásá síaíászíáka léíszám adaíaának ÉllÉnőrzésÉ
colóamaíba ééííÉííI ÉlőzÉíÉsI uíólaÖos és vÉzÉíőá ÉllÉnőrzés Eíovábbáakban
cbrsb F vázsÖálaía az fníÉÖrálí Önkormánózaíá pzolÖálíaíó pzÉrvÉzÉínél
- molÖármÉsíÉrá eávaíalnál:
cbrsb ÉllÉnőrzés: ménzüÖóá és hölíséÖvÉíésá frodánál
sárosüzÉmÉlíÉíésá frodánál
kééjóléíá frodánál
pÉÖélóÉk káfázÉíésÉ: kééjóléíá frodánál
CéljÉllÉÖÖÉl juííaíoíí íámoÖaíások fÉlhasználásának ÉllÉnőrzésÉ
málóázaíá források fÉlhasználásának ÉllÉnőrzésÉ
hözbÉszÉrzésá Éljárások lÉbonóolííásának ÉllÉnőrzésÉ
Az ÉllÉnőrzésÉk mÉÖállaéííásaáí az ÉllÉnőrök az ÉllÉnőrzöíí szÉrvÉkkÉl mÉÖbÉszélíékI
az észrÉvéíÉlÉkÉíI a váíaíoíí anóaÖokaí íászíázíákK Az ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésbÉn a fÉlíárí
hábákI háánóossáÖok káküszöbölésérÉ javaslaíokaí foÖalmazíak mÉÖK Az ÉllÉnőrzöíí

szÉrvÉkI szÉrvÉzÉíá ÉÖóséÖÉk íöbbséÖébÉn készííÉííÉk áníézkÉdésá íÉrvÉíI mÉlóÉí a BÉrKJ
bÉn Élőírí íaríalommal bÉküldíÉk a bÉlső ÉllÉnőrzésá csoéorí részérÉK
A mÉÖállaéííásokI javaslaíok hasznosulása és nóomon kövÉíésÉ foníos fÉladaíK bnnÉk
folóamaíos fáÖóÉlésérÉ olóan nóálváníaríásá rÉndszÉr kÉrülí káalakííásraI mÉló alaéján
az áíhúzódóI állÉívÉ nÉm íÉljÉsííÉíí áníézkÉdésÉkÉí láíhaíjukI és szükséÖ ÉsÉíén
áníézkÉdésí lÉhÉí kÉzdÉménóÉznáK Az ÉllÉnőrzöíí szÉrvÉk részéről a BÉrK OVLA §Jának
ENF bÉkÉzdésÉ éríÉlmébÉn a külső és bÉlső ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésÉkbÉn íÉíí
mÉÖállaéííásokI javaslaíok hasznosulásáról és véÖrÉhajíásáról nóálváníaríásí kÉll
vÉzÉínáK A bÉlső ÉllÉnőrzésá csoéorí az ÉÖóÉzíÉíÉíí és összÉvÉíÉíí nóálváníaríások
mÉÖállaéííásaáí az éráníÉíí szÉrvÉknél véÖzÉíí ÉllÉnőrzéskor fÉlhasználjaK
OMMVK novÉmbÉr OOJíől a bÉlső ÉllÉnőrzésá csoéoríon bÉlül léíszámcsökkÉnés
kövÉíkÉzÉíí bÉI mÉló OMMVK dÉcÉmbÉr PNJáÖ OU ÉllÉnőrzésá naé káÉsésí jÉlÉníÉííK
A OMMVK évá bÉlső ÉllÉnőrzésá íÉrvÉí módosííaná kÉll az alábbáak szÉrání:
- sáros és iakásÖazdálkodásá konérofáí hfíJnél íÉrvÉzÉíí éénzüÖóá ÉllÉnőrzésí
íörölná kÉllK
- bllÉnőrzésrÉ fordííhaíó munkanaéok számáí OU munkanaééal csökkÉníÉná kÉllK
OMMVK évbÉn az Államá pzámvÉvőszék EÁpZF Tolna jÉÖóÉá bllÉnőrzésá frodájaI
valamání a jaÖóar Államkáncsíár EjÁhF aélJaunáníúlá oÉÖáonálás fÖazÖaíósáÖ
Államházíaríásá frodája íaríoíí ÉllÉnőrzésíK Az ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésÉkbÉn javaslaíokaí
foÖalmazíak mÉÖ az önkormánózaí részérÉK Az ÁpZ ÉllÉnőrzés mÉÖállaéííásaára J az
önkormánózaí OMMSJOMMVK fK nÉÖóÉdévá Öazdálkodására vonaíkozoíí J áníézkÉdésá íÉrv
készülíK A jÁh a OMMUK évbÉn áÖénóbÉvÉíí normaíív hozzájárulások és íámoÖaíások
Élszámolása alaéjául szolÖáló adaíok mÉÖalaéozoíísáÖáí vázsÖálíaK A fÉlíárí hábák
mÉÖszüníÉíésérÉ javaslaíoí íÉííÉkI mÉlóről a vázsÖálí áníézménóÉk íájékozíaíásí kaéíakK
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fK A bÉlső ÉllÉnőrzés álíal véÖzÉíí íÉvékÉnóséÖ bÉmuíaíása
bbbÉn a részbÉn számolunk bÉ a bÉlső ÉllÉnőrzésá íÉvékÉnóséÖ Élláíásáról és az
ÉllÉnőrzésá íÉrvbÉn foÖlalíak mÉÖvalósulásárólK háíérünk az ÉllÉnőrzésá fÉladaíokhoz
kaécsolódó joÖszabálóá válíozásokraI a szÉrvÉzÉíá áíalakulásokra és a módszÉríanok
alkalmazásáraK
Az ÉllÉnőrzés íÉrvÉzésá és véÖrÉhajíásá ádőéoníja közöíí joÖszabálóá és szÉrvÉzÉíá
válíozások volíakK Az ÉllÉnőrzöíí évbÉn a aombóvár sáros molÖármÉsíÉrá
eávaíalában márcáus NJjén szÉrvÉzÉíá áíalakulás íöríéníK Az árodák összÉvonásaI
vÉzÉíők szÉmélóébÉn íöríéní válíozás nÉhÉzííÉííÉ a folóamaíban lévő ÉllÉnőrzésÉkÉíI
állÉívÉ a káírí ÉllÉnőrzésá éroÖram maradékíalan bÉíaríásáíK bzÉnkívül az
államházíaríás működésá rÉndjéről szóló ONTLNVVUKEuffKPMKF kormánórÉndÉlÉí
Eíovábbáakban ÁmrKF cbrsbJrÉ vonaíkozó részÉ íaríalmában és mÉÖnÉvÉzésébÉn
jÉlÉníősÉn mÉÖválíozoííK Az ÉllÉnőrzésÉkÉí az új joÖszabálóá válíozásnak
mÉÖfÉlÉlőÉn kÉllÉíí ÉlvéÖÉznáK
A bÉlső ÉllÉnőrzésrÉ vonaíkozó Élőírások mÉÖfÉlÉlőÉn szabálóozoííakI a fÉladaíok
ÉlláíásáhozI szabálózaíok készííéséhÉz álíalában a ménzüÖómánászíéráum módszÉríaná
úímuíaíókaí ad káI mÉlónÉk ÉlkészííésÉ köíÉlÉző érvénóűK bzÉk az úímuíaíók
vonaíkoznak a mánászíéráumokraI a naÖó önkormánózaíokra és a kácsá kölíséÖvÉíésá
szÉrvÉkrÉ ásK oÉnÖÉíÉÖ mÉlléklÉíÉí íaríalmaznakI sok ÉsÉíbÉn nÉhÉzÉn lÉhÉí
alkalmaznáI állÉívÉ az alkalmazásnak náncs éríÉlmÉK
1K Az ÉllÉnőrzésá íÉrvbÉn foÖlalí fÉladaíok íÉljÉsííésénÉk éríékÉlésÉI a íÉrvíől
való ÉlíérésÉk ándokaI a íÉrvÉn fÉlülá ÉllÉnőrzésÉk ándokolísáÖa
Az évÉs ÉllÉnőrzésá íÉrv maÖában foÖlalja az önkormánózaíokI valamání azok
fÉlüÖóÉlÉíÉ alá íaríozó kölíséÖvÉíésá szÉrvÉárÉ vonaíkozó ÉllÉnőrzésÉk
üíÉmÉzéséíI az ÉllÉnőrzésÉk ííéusáí és módszÉrÉáíI íovábbá a kásíérséÖá bÉlső
ÉllÉnőrá kaéacáíás fÉlméréséíK
aombóvár sáros Önkormánózaíának kéévásÉlő íÉsíülÉíÉ OVOLOMMUK EuK NSKF híK
számú haíározaíával foÖadía Él a OMMVK évá bÉlső ÉllÉnőrzésá íÉrvÉíK Az
ÉllÉnőrzésá fÉladaíok összÉállííása a síraíéÖáaá ÉllÉnőrzésá célok fáÖóÉlÉmbÉ
véíÉlévÉl íöríéníK
Az ÉllÉnőrzésá íÉrv szabálószÉrűséÖá és éénzüÖóá ÉllÉnőrzésÉkÉí íaríalmazoííK

NKNK

A íÉrvÉzés mánőséÖénÉk uíólaÖos rövád éríékÉlésÉ
A OMMVK évá ÉllÉnőrzésá íÉrvÉí a BÉrKJbÉn foÖlalíaknak mÉÖfÉlÉlőÉn a bÉlső
ÉllÉnőrzésá vÉzÉíő ÉlkészííÉííÉI mÉlóÉí a hávaíalok jÉÖózőáI körjÉÖózőá és a
íársulásá íanács ÉlnökÉ haÖóoíí jóváK A íÉrv összÉállííásánál fáÖóÉlÉmbÉ
lÉíí vévÉ a munkaÉrő kaéacáíásI mÉló a íÉrvÉzÉíí évrÉ P főí jÉlÉníÉííK Az
évÉs íÉrv a síraíéÖáaá íÉrvvÉl összhanÖban készülíI mÉlóÉí mÉÖalaéozoíí
ÉlÉmzésÉk Élőzíék mÉÖK sannak mándÉn évbÉn vásszaíérőI állÉívÉ
joÖszabálóban Élőírí ÉllÉnőrzésá fÉladaíokK flóÉnÉk a normaíív
íámoÖaíásokI cbrsbI közbÉszÉrzésÉk ÉllÉnőrzésÉI síbK OMMVK évbÉn
káÉmÉlí fÉladaí volí a íársulí önkormánózaíok vaÖóonÖazdálkodásának
ÉllÉnőrzésÉK Az ÉllÉnőrzés célja volí annak mÉÖállaéííásaI hoÖó a íársulí
önkormánózaíoknál a vaÖóonÖazdálkodás mÉnnóárÉ szabálóozoíí és az
ÉhhÉz kaécsolódó fÉladaíokaí szabálószÉrűÉn véÖÉzíékJÉK A bÉlső
ÉllÉnőrzés maÖas kockázaíúnak ííélíÉ É íÉvékÉnóséÖÉíI annak ÉllÉnérÉI
hoÖó az ÉllÉnőrzöíí szÉrvÉk íöbbséÖébÉn nÉm készííÉííÉk kockázaíkÉzÉlésá
szabálózaíoíI íÖó kockázaíÉlÉmzésí sÉm véÖÉzíÉkK aombóvárá hávaíal
rÉndÉlkÉzák kockázaíkÉzÉlésá szabálózaííalK Az ÉllÉnőrzésÉk során
mÉÖállaéííoííukI hoÖó a kockázaíkÉzÉlés rÉndszÉrÉ nÉm íÉrjÉd ká az
Élláíandó fÉladaíok ÉÖészérÉK ÖsszÉsséÖébÉn a bÉlső ÉllÉnőrzésá íÉrvÉí
mÉÖalaéozó kockázaíÉlÉmzés csak részbÉn kÉrülí kádolÖozásraK

NKOK

A íárÖóévrÉ vonaíkozó évÉs ÉllÉnőrzésá íÉrv íÉljÉsííésÉI az ÉllÉnőrzésÉk
összÉsííésÉ
A OMMVK évá bÉlső ÉllÉnőrzésá íÉvékÉnóséÖ Élláíásának bÉmuíaíása:
- pzabálószÉrűséÖá ÉllÉnőrzésí OMMVK évbÉn P dbJoí íÉrvÉzíünkI OMMUK évről
áíhúzódoíí NO db ÉllÉnőrzésK OMMVK évbÉn a NR db ÉllÉnőrzésí
ÉlkészííÉííükK
A jÉlÉníésÉk lÉzárásra kÉrülíÉkK
- ménzüÖóá ÉllÉnőrzés íÉrvÉzésÉ T íémakörbÉn íöríéníI amÉló 4P ÉllÉnőrzésí
jÉlÉníÉííK bbből N éénzüÖóá ÉllÉnőrzésí nÉm véÖÉzíünk ÉlI állÉívÉ a
közokíaíásá síaíászíáka ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésénÉk ÉlkészííésÉ áíhúzódoíí
OMNMK évrÉK

NKOKNK blmaradí ÉllÉnőrzésÉk
OMMVK novÉmbÉr OOJíől a bÉlső ÉllÉnőrzésá csoéoríon bÉlül
léíszámcsökkÉnés kövÉíkÉzÉíí bÉI mÉló OMMVK dÉcÉmbÉr PNJáÖ OU
ÉllÉnőrzésá naé káÉsésí jÉlÉníÉííK A háánózó léíszámkaéacáíás máaíí a

bÉíÉrvÉzÉíí ÉllÉnőrzésÉk közül a közokíaíásá síaíászíáka vázsÖálaía
EjÉlÉníés készííésÉ NO naéF áíhúzódoíí OMNM évrÉK A sáros és
iakásÖazdálkodásá konérofáí hfíJnél íÉrvÉzÉíí éénzüÖóá ÉllÉnőrzésí
EíÉrvÉzÉíí naéok száma NS munkanaéF a OMMVK évá ÉllÉnőrzésá íÉrvből
íöröljükK A OMMVK évá ÉllÉnőrzésá íÉrvÉí a fÉníáÉk éríÉlmébÉn OU
munkanaééal csökkÉníÉná kÉllK A íörlésí EnÉm a kövÉíkÉző évrÉ áíváíÉlíF
az ándokoljaI hoÖó a hfí Öazdálkodásának fÉlülvázsÖálaíára aombóvár
sáros Önkormánózaíának héévásÉlőíÉsíülÉíÉ a OMNLOMMVK EsfKNRKF
haíározaíával ÉÖó ádÉáÖlÉnÉs bázoíísáÖoí bízoíí mÉÖK A éárhuzamos
ÉllÉnőrzés ÉlkÉrülésÉ máaíí ÉzÉn ÉllÉnőrzésí OMNMK évrÉ újból nÉm
íÉrvÉzíük bÉK
NKOKOK poron kívülá ÉllÉnőrzésÉk
OMMVK évá bÉlső ÉllÉnőrzésá íÉrvbÉn VR ÉllÉnőrzésá naéoí íÉrvÉzíünk soron
kívülá ÉllÉnőrzésÉkrÉK A OMMUK évá bÉlső ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésbÉn számoí
adíunk arrólI hoÖó bÉíÉÖséÖ és nóuÖállománóba vonulás máaíí az
ÉllÉnőrzésÉkÉí nÉm íudíuk bÉfÉjÉznáK Az áíhúzódó ÉllÉnőrzésÉkÉí OMMVK
Élső félévébÉn véÖÉzíük Él a soron kívülá ÉllÉnőrzésÉk íÉrhérÉK
aombóváron a cbrsb és a sÉÖélóÉk káfázÉíésénÉkI míÖ a íársulí
közséÖÉk hávaíalánál és körjÉÖózőséÖénél EU közséÖI O körjÉÖózőséÖF
száníén a cbrsb ÉllÉnőrzésérÉ íÉrjÉdí káK OMMUK évá íÉrvbÉn a fÉníá
fÉladaíok ÉlvéÖzésérÉ VV naéoí íÉrvÉzíünkK
NKOKPK TÉrvÉn fÉlülá ÉllÉnőrzésÉk
TÉrvÉn fÉlülá ÉllÉnőrzésí nÉm véÖÉzíünkK
OK Az ÉllÉnőrzésÉk mánőséÖéíI szÉmélóá és íárÖóá fÉlíéíÉlÉáI a íÉvékÉnóséÖÉí
ÉlősÉÖííő és akadálóozó íénóÉzők
Az évÉs ÉllÉnőrzésá jÉlÉníés ÉlkészííésÉkor az ÉllÉnőrzésÉkről önéríékÉlés
készülí a BÉrK NOK§ lKF éoníjában Élőíríaknak mÉÖfÉlÉlőÉnK
Az önéríékÉléshÉz fÉlhasználíuk a ménzüÖómánászíéráum álíal káadoíí
úímuíaíóíI mÉló íaríalmazza a bÉlső ÉllÉnőrzés működésévÉl kaécsolaíos
fÉladaíokaí a bÉlső ÉllÉnőrzés káalakííásáíól a nóálváníaríások ÉlkészííéséáÖK
A bÉlső ÉllÉnőrzésá fÉladaíok Élláíása a BÉrKJbÉnI és a bÉlső ÉllÉnőrzésá
kézákönóvbÉn mÉÖfoÖalmazoííakI valamání az ÉllÉnőrzés íárÖóára vonaíkozó
joÖszabálóok fáÖóÉlÉmbÉ véíÉlévÉl íöríéníK A bÉlső ÉllÉnőrzés Éljárásá és
véÖrÉhajíásá rÉndjÉ száÖorúan szabálóozoííK Az ÉllÉnőrzésÉk lÉfolóíaíásához –

a éroÖramíól a jÉlÉníés készííéséáÖ J „mánía” nóomíaívánóok sÉÖííák az
ÉllÉnőrzésÉk szabálószÉrű mÉÖvalósííásáíK
OK1K A bÉlső ÉllÉnőrzésá ÉÖóséÖ léíszámhÉlózÉíÉ
A OMMVK évá ÉllÉnőrzésá íÉrvbÉn foÖlalí fÉladaíok véÖrÉhajíásához P fő
szükséÖÉsK hészülí munkaádő mérlÉÖI mÉló íaríalmazía az ÉllÉnőrzésrÉ
fordííhaíó naéok számáíK Az ÉllÉnőrzésá csoéorí léíszáma O főrÉ csökkÉní
OMMVK novÉmbÉr OOJíőlK OMMVK dÉcÉmbÉr PNJáÖ az ürÉs álláshÉló nÉm
kÉrülí bÉíölíésrÉK Az ÉllÉnőrzésrÉ fordííhaíó munkanaéok száma OU
naééal kÉvÉsÉbb lÉííK
OKOK A bÉlső ÉllÉnőrá állásokra káírí éálóázaíok sákÉrÉsÉkJÉI mÉlóÉk a főbb
éroblémákI akadálóok az állások bÉíölíésénél
OMMVJbÉn bÉlső ÉllÉnőrá állásra éálóázaí káírása nÉm íöríéníK Az állás
bÉíölíésénél a fÉlíéíÉlÉk száÖorodíakI mávÉl a jÉlÉníkÉzőnÉk –
közíászívásÉlőkéní J közáÖazÖaíásá vÉrsÉnóvázsÖával kÉll rÉndÉlkÉznáK
OK3K A bÉlső ÉllÉnőrök kéézÉííséÖá száníjÉ és Öóakorlaía
A bÉlső ÉllÉnőrök a rájuk vonaíkozó álíalános és szakmaá
kövÉíÉlménónÉk mÉÖfÉlÉlnÉkI mánd a hárman rÉndÉlkÉznÉk szakáránóú
fÉlsőfokú áskolaá véÖzÉííséÖÖÉlI valamání a fÉladaí ÉlvéÖzéséhÉz
szükséÖÉs ÖóakorlaííalK
A bÉlső ÉllÉnőrök kéézÉííséÖÉ mÉÖfÉlÉlí BÉrK NNK §K ENF bÉkÉzdésébÉn
foÖlalíaknakK
OK4K A bÉlső ÉllÉnőrök kéézésÉá
A bÉlső ÉllÉnőrök részérÉ a szakmaá íovábbkéézés bázíosííoííK
OK4K1K pzakmaá kéézés
OMMVK évbÉn a rÉÖászírálí mérlÉÖkééÉs könóvÉlő részérÉ szÉrvÉzÉíí
íovábbkéézésÉn O fő vÉíí részíK Az ÉllÉnőrzés során a halloííakaí
hasznosííaná íudíukK
N fő a bÉlső ÉllÉnőrzésről és a folóamaíba ééííÉíí vÉzÉíőá ÉllÉnőrzésről
hallÖaíoíí ÉlőadásíK

jánd három bÉlső ÉllÉnőr részí vÉíí a aombóvár sáros
Önkormánózaíának molÖármÉsíÉrá eávaíala álíal mánőséÖkölíséÖJ
folóamaíkölíséÖ íémakörbÉn szÉrvÉzÉíí íovábbkéézésÉnK
OK4KOK fdÉÖÉnnóÉlvá kéézés
BÉlső ÉllÉnőrök ádÉÖÉnnóÉlvá kéézésÉn nÉm vÉííÉk részíK
OK4K3K fnformaíákaá kéézés
fnformaíákaá kéézésÉn bÉlső ÉllÉnőr nÉm vÉíí részíK pzükséÖ ÉsÉíén a
hávaíal ánformaíákusaá sÉÖííséÖÉí nóújíanakK
OK4K4K bÖóéb EkommunákácáósI vÉzÉíésá kéézés)
A bÉlső ÉllÉnőrzésá vÉzÉíő a aombóvár sáros molÖármÉsíÉrá eávaíala
álíal szÉrvÉzÉíí folóamaímÉnÉdzsmÉní a folóamaíok mérésÉ íárÖóban vÉíí
részíK Az Élőadás a lÉÖfoníosabb áránóííásá rÉndszÉrÉkÉí és szabvánóokaí
muíaíía bÉK
OKRK A bÉlső ÉllÉnőrzésá ÉÖóséÖ funkcáonálás füÖÖÉílÉnséÖÉ bázíosííoííJÉI sérülíJÉ
A bÉlső ÉllÉnőrzésá csoéorí fÉladaíáí aombóvár sáros gÉÖózőjénÉk
közvÉílÉnül alárÉndÉlvÉ véÖÉzíÉK
A bÉlső ÉllÉnőrzés funkcáonálás füÖÖÉílÉnséÖÉ bázíosííoííK
OKSK Az ÉllÉnőrzés során valamálóÉn dokumÉníácáóhoz ésLvaÖó ÉllÉnőrzöííhöz
való hozzáférés akadálóaá
Az ÉllÉnőrzés során az ÉllÉnőrzöíí szÉrvÉk az ÉllÉnőrzés íárÖóához kaécsolódó
anóaÖokaí az ÉllÉnőr rÉndÉlkÉzésérÉ bocsáíoííákK Álíalános íaéaszíalaíI hoÖó
az ÉllÉnőrzés véÖrÉhajíásában ÉÖóüííműködíÉk és sÉÖííÉííék a rÉvázorok
munkájáíK
OKTK ÖsszÉférhÉíÉílÉnséÖá ÉsÉíÉk
A bÉlső ÉllÉnőr és az ÉllÉnőrzöíí szÉrv közöíí összÉférhÉíÉílÉnséÖ nÉm állí
fÉnnK
OK8K Az ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésÉk álíalános mánőséÖÉ

Az ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésÉk összÉállííása a BÉrK OTK § EOF bÉkÉzdésébÉn foÖlalíak
fáÖóÉlÉmbÉ véíÉlévÉl íöríéníK A bÉlső ÉllÉnőrzésá kézákönóv UK szK mÉlléklÉíÉ
a jÉlÉníés formaá kövÉíÉlménórÉndszÉréí íaríalmazzaI mÉlóÉí mándÉn
ÉllÉnőrzésről ÉlkészííÉííünkK Az ÉllÉnőrzés mÉÖállaéííásaáí az ÉllÉnőrzésá
éroÖramnak mÉÖfÉlÉlőÉn íÉííükK TörÉkÉdíünk az ÉllÉnőrzés íárÖóáí kééÉző
íÉvékÉnóséÖÉk íÉljÉs körű fÉlmérésérÉK A hÉlószíná vázsÖálaí az
áníézménóÉkkÉl íöríéní ÉÖóÉzíÉíés uíánI mÉÖbízólÉvél kézhÉzvéíÉlÉ uíán
kÉzdődöííK A véÖzÉíí ÉllÉnőrzésÉkről jÉlÉníés készülíI mÉló íaríalmazía a
vázsÖálí íémakör álíalános ÉlÉmzéséíI hábákI háánóossáÖok fÉlíárásáíI valamání
a javaslaíokaí a háánóossáÖok mÉÖszüníÉíésérÉI hábák kájavííásáraK A jÉlÉníés
mÉÖásmÉrésá záradékkal fÉjÉződöíí bÉK
OKVK A bÉlső ÉllÉnőrzés véÖrÉhajíásáí akadálóozó íénóÉzők
A íÉchnákaá fÉlíéíÉlÉk bázíosííoííakI azonban a joÖíár hozzáférésÉ korláíozoííK
Az ÉllÉnőrzés során szükséÖünk van a joÖszabálóá válíozások mÉÖíÉkáníésérÉK
Többször ÉlőfordulíI hoÖó nÉm íudíuk a joÖíáraí mÉÖnóáínáI használnáK
OK1MK Az ÉllÉnőrzésÉk nóálváníaríása
Az ÉllÉnőrzésÉkről a nóálváníaríás a BÉrK POK §Jban Élőíríaknak mÉÖfÉlÉlőÉn
kÉrülí összÉállííásraI mÉló íaríalmazza az áníézménóÉk adaíaáíI az
ÉllÉnőrzésÉkről készülí foníosabb mÉÖállaéííások vázlaíos fÉlsorolásáíI a
Öazdálkodás színvonaláíK
3K Az ÉllÉnőrzésÉk foníosabb mÉÖállaéííásaá
Táblázaíos formában dolÖozíuk ká a véÖzÉíí ÉllÉnőrzésÉk mÉÖállaéííásaáíI
kövÉíkÉzíÉíésÉkÉí voníunk lÉ és a mÉÖállaéííásokra javaslaíokaí íÉííünkK
bbbÉn a részbÉn a káÉmÉlí jÉlÉníőséÖűI maÖas kockázaíú és íovábbá
áníézkÉdésí áÖénólő mÉÖállaéííásokkal foÖlalkozíunkK
A kámuíaíás íaríalmazza aombóvár sáros Önkormánózaíának fÉlüÖóÉlÉíÉ alá
íaríozó kölíséÖvÉíésá szÉrvÉknélI valamání a hávaíalnál véÖzÉíí ÉllÉnőrzésÉk
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vÉhÉíő
fáÖóÉlÉmbÉ aká azí
bÉfázÉííÉK

pzocáálás
Élláíásoknál
a
működésá
ÉnÖÉdélóbÉn
mÉÖhaíározoíí
Élláíásá íÉrülÉíÉí
nÉm
mándÉn
ÉsÉíbÉn
vÉííék
fáÖóÉlÉmbÉK
A
íámoÖaíások
CéljÉllÉÖÖÉl
rÉndjén bÉlül az
juííaíoíí
árodák
közöííá
íámoÖaíások
fÉladaímÉÖoszíásí
ÉllÉnőrzésÉ
nÉm dolÖozíák káK
A
éénz
és
éríékkÉzÉlésá
szabálózaíban
nÉm jÉlölíék a
szakmaá íÉljÉsííés
áÖazolásra
joÖosulí nÉvéíK
málóázaíá forJ A kockázaíkÉzÉlés
rások fÉlhaszJ és az ÉllÉnőrzésá
nálásának ÉlJ nóomvonal
rÉndjéí
lÉnőrzésÉ
joÖszabálóJ
válíozásí kövÉíőÉn
nÉm készííÉííék ÉlK
Az árajánlaí és a
számlázoíí
bázonólaí íaríalma
közöíí
jÉlÉníős
Élíérés volíK

íÉljÉsííÉnÉkK
llóan szÉméló ás
részÉsülí
ÉlláíásbanI akánÉk
az
állandó
lakhÉlóÉ nÉm a
közáÖazÖaíásá
íÉrülÉíÉn bÉlülrÉ
ÉsákK

Az
Élláíás
áÖénóbÉvéíÉlénél
fáÖóÉlÉmbÉ
kÉll
vÉnná
az alaéííó okáraíbanI
állÉívÉ
működésá
ÉnÖÉdélóbÉn
foÖlalíakaíK

A
fÉlÉlősök Az árodák közöíí a
fÉladaíokaí és a
mÉÖállaéííása
fÉlÉlősökÉí
nÉm lÉhÉíséÖÉsK
szabálóozná kÉllK
A szabálózaí és a A szakmaá íÉljÉsííés
Öóakorlaí közöíí áÖazolása
náncs összhanÖK
mÉÖíöríéníI a fÉlÉlős
szÉmélóéí
szabálózaíban
röÖzííÉná kÉllK
Az
ÉllÉnőrzésá
fÉladaíokaí
a
válíozások nÉm
kövÉíésÉ
akadálóozzaK
cÉlíéíÉlÉzhÉíőI
hoÖó az anóaÖ
mánőséÖÉI
mÉnnóáséÖÉ nÉm
ÉÖóÉzák mÉÖ a
íÉrvÉzÉííÉlK

A
szabálózaíokaí
joÖszabálóválíozásí
kövÉíőÉn módosííaná
szükséÖÉsK

A számlák káállííása
az
árajánlaíban
foÖlalíaknak
mÉÖfÉlÉlőÉn
íöríénhÉíI
amÉnnóábÉn
módosííás
nÉm
íöríéní a kéí fél
közöííK
közbÉszÉrzésá
hözbÉszÉrzésá A szabálózaí nÉm A hávaíal és a A
Éljárások
íaríalmazza
a külső szÉrv közöíí szabálózaíoí ká kÉll
ÉÖészííÉnáK
ÉllÉnőrzésÉ
külső szÉrv álíal nÉm
szabálóozoííak
lÉfolóíaíoíí
íÉljÉs méríékbÉn a
közbÉszÉrzésá
közbÉszÉrzésÉk
Éljárásokra
folóamaíaK
vonaíkozó
ÉlőírásokK

A bíráló bázoíísáÖ
íaÖjaá
íÉljÉs
léíszámmal íöbb
Éljáráson
nÉm
vÉííÉk részK

hözokíaíásá
síaíászíáka
ÉllÉnőrzésÉ

Több
áníézménónél
a
síaíászíákaá
adaíszolÖálíaíás
éoníaílan volíI Éz
lÉÖánkább a bÉjáró
íanulókra íÉrjÉdí
káK

A joÖszabálóban a
bázoíísáÖ íaÖjaára
Élőírí
fÉlíéíÉlÉkEjoÖáI
szakmaáI
éénzüÖóF
nÉm
mándáÖ
bázíosííoííakK
A
közokíaíásá
síaíászíáka
léíszámadaía
a
normaíív áÖénólés
alaéjaI
ÉnnÉk
ÉlíérésÉ
ÉsÉíén
hÉlóíÉlÉn
adaí
kÉrül bÉállííásraK

A
íÉsíülÉí
álíal
ÉlfoÖadoíí bázoíísáÖ
vÉÖóÉn
részí
a
közbÉszÉrzésá
ÉljárásbanK

A
közokíaíásá
síaíászíáka káállííása
az okíóbÉr NJjÉá
léíszám
alaéján
íöríénhÉíK

4K Az ÉllÉnőrzésÉk során büníÉíőJI szabálóséríésáI káríérííésáI állÉívÉ fÉÖóÉlmá
Éljárás mÉÖándííására okoí adó csÉlÉkménóI mulaszíásI vaÖó háánóossáÖ Öóanúja
kaécsán íÉíí jÉlÉníésÉk száma és rövád összÉfoÖlalása
Az ÉllÉnőrzésÉk során szabálóséríésáI káríérííésáI valamání fÉÖóÉlmá Éljárás
mÉÖándííására okoí adó csÉlÉkménóI mulaszíás máaíí szÉmélóá fÉlÉlősséÖrÉ
vonásí nÉm kÉzdÉménóÉzíünkK
RK A bÉlső konírollrÉndszÉr szabálószÉrűséÖénÉkI ÖazdasáÖossáÖánakI
haíékonósáÖának és ÉrÉdménóÉsséÖénÉk növÉlésÉI javííása érdÉkébÉn íÉíí
foníosabb javaslaíok
A OMMVK év Élső fÉlébÉn káÉmÉlí szÉrÉéÉí kaéoíí a OMMUK évről áíhúzódó cbrsb
szabálózaí ÉllÉnőrzésÉ és annak Öóakorlaíá mÉÖvalósulásaK jÉÖállaéííhaíóI hoÖó
a vázsÖálí szÉrvÉknél a szabálózaí mÉÖíalálhaíóI dÉ Öóakran álíalánossáÖban
foÖalmaznak mÉÖ fÉladaíokaíK gÉllÉmzőI hoÖó a kockázaíkÉzÉlés rÉndjéí és az
ÉllÉnőrzésá nóomvonalaí nÉm készííÉííék ÉlK A szabálózaíokaí sok ÉsÉíÉn
joÖszabálóválíozásíI állÉívÉ szÉrvÉzÉíá áíalakulásí kövÉíőÉn nÉm módosííoííákI
Ézérí a Öóakorlaí és a szabálózaí közöííá összhanÖ nÉm bázíosííoííK
gavaslaí: A kölíségveíésá szerven belül olóan ellenőrzésá rendszer káalakííására
kell íörekedná, ameló megfelelő ádőben kéées jelezná a szabálóokíól, célokíól való
elíérésí, valamání a háíránóos köveíkezménóekeíK

fníézménóű száníű szabálószÉrűséÖá ÉllÉnőrzés a munkaÉrő és bérÖazdálkodásra
valamání a Öazdálkodásá fÉladaíok szabálózaíaának káalakííásáraI mÉÖléíérÉ íÉrjÉdí
káK
pzabálózaíokkal rÉndÉlkÉznÉkI azonban folóamaíos fáÖóÉlésük és akíualázálásuk
ÉlvéÖzésÉ szükséÖÉsK A közalkalmazoííak bÉsorolásáí a hjíK Élőírásaá alaéján kÉll
ÉlkészííÉnáK
gavaslaí: colóamaíos vezeíőá ellenőrzés fokozása
A másák naÖóI áífoÖó fÉladaí volí a vaÖóonÖazdálkodás ÉllÉnőrzésÉK Az
önkormánózaíok vaÖóonrÉndÉlÉííÉl rÉndÉlkÉzíÉkI a joÖszabálóá válíozások
akíualázálásáí nÉm véÖÉzíék Él mándÉn ÉsÉíbÉnK A vaÖóonkaíaszíÉr vÉzÉíésÉ
sokszor éoníaílanul íöríéníK A főkönóvá könóvÉlésI analáíákus nóálváníaríásI
valamání a kaíaszíÉrá nóálváníaríás „hármas ÉÖóÉzőséÖéí” bázíosííaná kÉllI mávÉl
Éz íöbb hÉlóÉn ÉlmaradíK
gavaslaí: kagóobb hangsúlóí kell fekíeíná a gazdálkodás EvagóongazdálkodásF
valamennóá íerüleíén a vezeíőá ellenőrzés fokozásáraK
jándÉn évbÉn vásszaíérő ÉllÉnőrzésá fÉladaí a normaííva és a közokíaíásá
síaíászíáka vázsÖálaíaK ÖsszÉsséÖébÉn jÉlÉníős javulás íaéaszíalhaíóK
Az
áníézménóÉk naÖóobb Öondoí fordííanak a vázsÖálaíokhoz szükséÖÉs adaíok és
dokumÉníumok mÉÖléíérÉ és káállííásáraK
A éénzüÖóá ÉllÉnőrzésÉk közül a közbÉszÉrzésÉk lÉfolóíaíásának ÉllÉnőrzéséí
joÖszabáló írja ÉlőK A szabálózaí káÉÖészííésÉ szükséÖÉs a külső szÉrv álíal
véÖzÉíí közbÉszÉrzésÉk lÉfolóíaíásának szabálóozásáraK
A hávaíalban véÖzÉíí célÉllÉnőrzés a éálóázaíá forrásokI sÉÖélóÉkI valamání a
cáválszÉrvÉzÉíÉk részérÉ adoíí juííaíásokra íÉrjÉd káK A szabálóozoíísáÖ
akíualázálásáraI éoníosííására van szükséÖK
gavaslaí: Törekedná kell a folóamaíos, haíékonó vezeíőá ellenőrzés
megszervezésére, a kockázaíkezelés és az ellenőrzésá nóomvonal akíualázálására,
a belső konírollrendszer káalakííására és alkalmazásáraK
OMMVK január NJjÉá haíállóal jÉlÉníős válíozás kövÉíkÉzÉíí a bÉlső ÉllÉnőrzés
íÉrülÉíénK Az államházíaríásról szóló NVVOK évá uuusfffK íörvénó Eíovábbáakban
ÁhíKF ufffK fÉjÉzÉíÉ J már a nÉvébÉn ás válíozoíí J államházíaríásá konírollra
módosulí az államházíaríásá éénzüÖóá ÉllÉnőrzés hÉlóÉííK Az államházíaríásá
koníroll célja a íörvénó szÉrání az államházíaríásá éénzÉszközökkÉlI vaÖóonnal
íöríénő szabálószÉrűI szabálóozoííI ÖazdasáÖosI haíékonó és ÉrÉdménóÉs
ÖazdálkodásK
Úímuíaíókéní szolÖál a vÉzÉíők részérÉ az államházíaríásá bÉlső koníroll
síandardokról szóló NLOMMVK EfuKNNKF mj áránóÉlvK A konírollrÉndszÉr káalakííásáí

a mj álíal készííÉndő BÉlső honíroll hézákönóv sÉÖííséÖévÉl kÉll ÉlvéÖÉzná
EOMNMK áérálásban jÉlÉní mÉÖFK

ffK A bÉlső ÉllÉnőrzés álíal íÉíí mÉÖállaéííások és javaslaíok hasznosííása
1K Az áníézkÉdésá íÉrvÉk mÉÖvalósííásáról szóló bÉszámoló
Az ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésÉk íaríalmazíák a vázsÖálaíok mÉÖállaéííásaáíI
valamání a hábákra íÉíí javaslaíokaíK
Az ÉllÉnőrzöíí áníézménóÉk a javaslaíokaí ÉlfoÖadíákI észrÉvéíÉlí nÉm
íÉííÉkK
Az ÉllÉnőrzöíí szÉrvÉk vÉzÉíőá áníézkÉdésá íÉrvÉí készííÉííÉk az ÉllÉnőrzés
során fÉlíárí háánóossáÖok fÉlszámolásáraI a jÉÖózőkönóvbÉn lévő
javaslaíok mÉÖvalósííásáraK
bbbÉn a éoníban muíaíjuk bÉ az ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésbÉn íÉíí javaslaíokra
készííÉíí áníézkÉdésá íÉrvÉk véÖrÉhajíásának és nóomon kövÉíésénÉk
íaéaszíalaíaáíK bzzÉl kaécsolaíban a BÉrK az ÉllÉnőrzöíí szÉrvÉknÉk és az
ÉllÉnőrző szÉrvÉknÉk ás foÖalmaz mÉÖ fÉladaíokaíK
A rÉndÉlÉí OVLA § ENF bÉkÉzdésébÉn ÉlőírjaI hoÖó az ÉllÉnőrzöíí
szÉrvÉknÉk a éénzüÖómánászíéráum álíal közzéíÉíí módszÉríaná úímuíaíó
fáÖóÉlÉmbÉvéíÉlévÉl évÉs boníásban nóálváníaríásí kÉll vÉzÉínáI mÉllóÉl a
bÉlső és külső mÉÖállaéííásokI javaslaíok hasznosulásáí és véÖrÉhajíásáí
nóomon lÉhÉí kövÉínáK
jegállaéííhaíjuk, hogó az ellenőrzöíí szervek egó része nem készííeíí az
áníézkedésekről nóálváníaríásí és íöbb eseíben a beküldöíí anóagok sem
íeljes körűen íaríalmazzák az előírí ánformácáókaí, valamání számos
eseíben nem adíak válaszí a végrehajíoíí áníézkedésekreK
A bÉlső ÉllÉnőrzésá vÉzÉíő részérÉ a rÉndÉlÉíK NOK §K nK éoníja írja ÉlőI
hoÖó a éénzüÖómánászíÉr álíal káadoíí úímuíaíó fáÖóÉlÉmbÉ véíÉlévÉlI
olóan nóálváníaríásá rÉndszÉr kÉll káalakííanáI amÉllóÉl a mÉÖállaéííások
és javaslaíok alaéján készülí áníézkÉdésá íÉrvbÉn foÖlalí fÉladaíok
véÖrÉhajíásáí száníén nóomon lÉhÉí kövÉínáK
A belső ellenőrzésá csoéorí az áníézkedésekről a nóálváníaríásí
elkészííeííeK

ÉríékÉljük és ÉÖóbÉvÉíjük a bÉlső ÉllÉnőrzés és az ÉllÉnőrzöíí szÉrvÉk
álíal káállííoíí íáblázaíokaíI Ébből az áníézkÉdésÉk mÉÖvalósulásáíI állÉívÉ
a véÖrÉ nÉm hajíoíí áníézkÉdésÉkÉí szűrhÉíjük káK A haíárádőrÉ nÉm
íÉljÉsülí fÉladaíok íovábbá áníézkÉdésí áÖénóÉlnÉkI mÉlóÉkÉí a kövÉíkÉző
évrÉ íÉrvÉzÉíí ÉllÉnőrzéssÉl ÉÖóüíí fÉlülvázsÖálunkK
Az ÉllÉnőrzés nóomon kövÉíésénÉk É formája hasznos ánformácáóí nóújí
a kölíséÖvÉíésá szÉrv vÉzÉíőjénÉkI valamání a bÉlső ÉllÉnőrzés részérÉK
bnnÉk érdÉkébÉn az éráníÉííÉknÉk íÉljÉs körűÉn ká kÉllÉnÉ dolÖozná a
javaslaíokra hozoíí áníézkÉdésÉkÉíK
aombóvár sáros Önkormánózaíánál ÉllÉnőrzöíí szÉrvÉk és szÉrvÉzÉíá
ÉÖóséÖÉk EárodákF álíal bÉküldöíí áníézkÉdésá íÉrvÉk mÉÖvalósulása:
cbrsb ellenőrzése: A vázsÖálaí a hávaíalon bÉlül három árodáí
éráníÉííK Az ÉllÉnőrzésá jÉlÉníésbÉn íÉíí javaslaíokra haíárádő és
fÉlÉlős mÉÖjÉlölésévÉl áníézkÉdésá íÉrvÉí készííÉííÉkI mÉlóÉí a
bÉlső ÉllÉnőrzésá csoéorí részérÉ mÉÖküldíÉkK Az ÉllÉnőrzéshÉz
kaécsolódó áníézkÉdésÉkről nóálváníaríásí állííoííak összÉI
mÉlóbÉn röÖzííÉííék a mÉÖíÉíí áníézkÉdésÉkÉíI valamání a
folóamaíban lévő üÖóÉkÉíK
A áníézkÉdésá íÉrvbÉn mÉÖfoÖalmazoííak jÉlÉníős részÉ
véÖrÉhajíásra kÉrülíK A vázsÖálaí évébÉn véÖrÉ nÉm hajíoíí
áníézkÉdésÉk álíalában konkréí ádőéoníhozI haíárádős fÉladaíokhoz
kaécsolódnak EélK zárszámadásI lÉlíárI kölíséÖvÉíésI síbKFK
Az fníÉÖrálí Önkormánózaíá pzolÖálíaíó pzÉrvÉzÉínélI valamání
az önálló kölíséÖvÉíésá szÉrvÉknél ás véÖÉzíünk cbrsb
ellenőrzésíK
A javaslaíokra íÉíí áníézkÉdés ÉlkészííésénÉk haíárádÉjÉ OMNMK évrÉ
húzódák áíK
2MMUK évá normaííva ellenőrzés: Az ÉllÉnőrzés nóolc áníézménórÉ
íÉrjÉdí káK A vázsÖálí szÉrvÉk a jÉlÉníésbÉn foÖlalí
mÉÖállaéííásokra és javaslaíokra áníézkÉdésá íÉrvÉí készííÉííÉkK Az
áníézkÉdésÉk
nóálváníaríásáí
kádolÖozíákI
mÉlóbÉn
mÉÖfoÖalmazíák a véÖrÉhajíás ádőéoníjáíI a mÉÖíÉíí áníézkÉdésÉk
rövád lÉírásáíK Az áníézkÉdésÉk íöbbséÖébÉn OMMVK évbÉn
véÖrÉhajíásra kÉrülíÉkK A OMNMK évrÉ áíhúzódó fÉladaí a működésá
ÉnÖÉdéló módosííás kérésÉ a haéaszkodó pzocáálás és
dóÉrmÉkjóléíá AlaészolÖálíaíó hözéoní ÉsÉíébÉnK
2MMVK közokíaíásá síaíászíáka ellenőrzése: Az ÉllÉnőrzés
mÉÖkÉzdésÉ OMMVK évrÉ ÉsÉííI a mÉÖállaéííásokI javaslaíok küldésÉ
OMNMK január hónaéra áíhúzódoííK fníézkÉdésá íÉrvÉí csak a
kövÉíkÉző évbÉn kÉll készííÉnáK

Céljelleggel juííaíoíí íámogaíások ellenőrzése: A vázsÖálaí
aombóvár sáros molÖármÉsíÉrá eávaíalának habánÉí és ménzüÖóá
frodájára íÉrjÉdí káK Az ÉllÉnőrzés mÉÖállaéííásaára áníézkÉdésá
íÉrvÉí összÉállííoííákK A BÉr OVLA §Jban Élőíríaknak mÉÖfÉlÉlőÉn
készííÉííÉk Él a nóálváníaríásI mÉlóbÉn rövád íájékozíaíásí adíak a
mÉÖíÉíí áníézkÉdésÉkrőlK blkészülí a hÉlóá önkormánózaíá
kölíséÖvÉíésből a cávál szÉrvÉzÉíÉk részérÉ nóújíoíí íámoÖaíásról
szóló szabálózaíI mÉló ÉlfoÖadására OMNMK évbÉn kÉrül sorK A ménz
és ÉríékkÉzÉlésá szabálózaí módosííása szÉmélóá válíozás máaíí
OMNMK évbÉn íöríéní mÉÖK Az ÉllÉnőrzésí éráníő ÉÖóéb áníézkÉdésÉk
mÉÖíöríéníÉkK
málóázaíá források felhasználásának ellenőrzése: háíÉrjÉdí a
ménzüÖóá és a sárosüzÉmÉlíÉíésá froda ÉllÉnőrzésérÉK A
javaslaíokra készííÉíí áníézkÉdésÉk nóálváníaríásba véíÉlÉ
mÉÖíöríéníK Az áníézkÉdésÉk véÖrÉhajíása folóamaíosan íÉljÉsülíK
hözbeszerzésá eljárások lebonóolííásának ellenőrzése: Az
ÉllÉnőrzés mÉÖállaéííásaára áníézkÉdésá íÉrv készülíI haíárádő és
fÉlÉlősök mÉÖjÉlölésévÉlK Az Élőírí áníézkÉdésÉkről összÉállííoíí
nóálváníaríás szÉrání mÉÖállaéííhaíjukI hoÖó az áníézkÉdésÉk
mÉÖvalósulíakI íöbbÉk közöíí kádolÖozásra kÉrülí a közbÉszÉrzésá
Éljárások lÉfolóíaíásának mÉnÉíÉI valamání a közbÉszÉrzésá
íÉvékÉnóséÖ Élláíása során a kockázaíok mánámalázálására
javaslaíoí foÖalmazíak mÉÖK
A hÉlóá önkormánózaínál OMMVK évbÉn ÁpZ ÉllÉnőrzés volíK A
jÉlÉníésí a héévásÉlő TÉsíülÉí mÉÖíárÖóalía és ÉlfoÖadíaK A
javaslaíokra áníézkÉdésá íÉrv készülíK
Az áníézkÉdésá íÉrvbÉn mÉÖfoÖalmazoíí fÉladaíok véÖrÉhajíása
folóamaíosanI állÉívÉ OMMVK évbÉn mÉÖíöríéníK
A jÁh a OMMUK évbÉn áÖénóbÉvÉíí normaíív hozzájárulások és
íámoÖaíások
Élszámolása
alaéjául
szolÖáló
adaíok
mÉÖalaéozoíísáÖáí vázsÖálía a szocáálás éíkÉzíÉíésI a házá
sÉÖííséÖnóújíás és a bÉnílakásos áníézménóá Élláíás íémakörbÉnK
Az ÉllÉnőrzés káíÉrjÉdí az bÖóÉsííÉíí pzocáálás fníézménórÉI
BölcsődérÉI valamání a haéaszkodó pzocáálás és dóÉrmÉkjóléíá
AlaészolÖálíaíó hözéoníraK A fÉlíárí hábák mÉÖszüníÉíésérÉ
javaslaíoí íÉííÉkI mÉlóről a vázsÖálí áníézménóÉk íájékozíaíásí
kaéíakK

OK Az ÉllÉnőrzésá íÉvékÉnóséÖ fÉjlÉszíésérÉ vonaíkozó javaslaíok
coníos fÉladaí az ÉllÉnőrzöíí és az ÉllÉnőrző szÉrv részérÉ ás a külső és
bÉlső ÉllÉnőrzésÉk mÉÖállaéííásaára íÉíí áníézkÉdésÉk fáÖóÉlÉmmÉl
kísérésÉK bnnÉk érdÉkébÉn javasoljuk a joÖszabálóokban Élőíríak
háánóíalan bÉíaríásáíI mÉló vonaíkozák a haíárádőkrÉ és a íaríalomra ásK
Az áníézkÉdésá íÉrvÉkI valamání az ÉllÉnőrzésÉk mÉÖállaéííásáról készülí
nóálváníaríásokban és bÉszámolókban foÖlalíak ráváláÖííanak az ÉsÉílÉÖÉs
éroblémákraI mÉlóÉí az ÉllÉnőrzésÉk íÉrvÉzésénél fáÖóÉlÉmbÉ lÉhÉí
vÉnnáK
Az ÉllÉnőrzésÉk íaéaszíalaíaából káándulva ÉlmondhaíjukI hoÖó a
folóamaíba ééííÉííI ÉlőzÉíÉsI uíólaÖos és vÉzÉíőá ÉllÉnőrzésÉkÉí fokozná
kÉllK Az ÉllÉnőrzésá nóomvonalakaí ÉÖóÉs íÉvékÉnóséÖÉkrÉ ká kÉll
dolÖoznáI valamání azokaí a kockázaíos éoníokaíI amÉlóÉk a fÉladaíok
véÖrÉhajíásáí akadálóoznák fÉl kÉll íárnáK
A kölíséÖvÉíésá szÉrv vÉzÉíőjénÉk fÉladaía káalakííaná a kölíséÖvÉíésá
szÉrv bÉlső konírollrÉndszÉréíI és javasoljuk annak évÉnkéníá
fÉlülvázsÖálaíáí önéríékÉlés formájábanI mÉlóÉí az államházíaríás
működésá rÉndjéről szóló OVOLOMMVK ENOKNVF kormánórÉndÉlÉí NRRJ§JNSN
§ ír ÉlőK Továbbá áníézkÉdná kÉll a bÉlső ÉllÉnőrzésI állÉívÉ ÉÖóéb bÉlső
vaÖó külső vázsÖálaí álíal fÉlíáríI a bÉlső konírollrÉndszÉrí éráníő hábák
kájavííásárólI a szükséÖÉs áníézkÉdésÉk azonnalá véÖrÉhajíásárólK
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