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Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2017. évi költségvetési mérlege

a 9/2018. (V.4.) NMRNÖ határozat 1.sz. melléklete

E FT

Ssz.
Bevételek

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés
Teljesítés a

mód. Ei.
%-ában

Ssz. Kiadások
Eredeti

előirányzat
Módosított
előirányzat

Teljesítés
Teljesítés a

mód. Ei.
%-ában

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. Személyi juttatás 9               9           100               

2.
Munkaadótterhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó

-              -                -            -                   

2.
Működési célú átvett 
pénzeszközök

-                 -                 -                 3. Dologi kiadások 1 772      3 508         3 474    99                 

4. Egyéb működési célú kiadások -              -                -            -                   

1 564         3 308         3 308         100               1 772      3 517         3 483    99                 

3.
Előző évi működési 
maradvány igénybevétele

208            209            209            100               

1 772         3 517         3 517         100               1 772      3 517        3 483    99                 

5. Beruházások
6. Felújítások

-              -                -            -                   

-                 -                 -                 -                   -              -                -            -                   
7. Alaptevékenység maradványa

1 772         3 517         3 517         100               1 772      3 517        3 483    99                

3 308         100               1.
Működési célú támogatások 
államháztartáson belülről

1 564         3 308         

Működési bevételek összesen Működési kiadások összesen

I. Tárgyévi működési bevételek I. Tárgyévi működési kiadások

II. Tárgyévi fejlesztési bevételek II. Tárgyévi fejlesztési kiadások

Bevételek mindösszesen Kiadások mindösszesen

Fejlesztési bevételek összesen Fejlesztési kiadások
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2017. évi költségvetésének részletezése
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E Ft

I. Bevételek

B1 Működési c.támogatás ÁH-on belülről 1564 3308 3308

  - Ebből általános működési támogatás 1564 1564 1564

  - Ebből feladatalapú támogatás 1744 1744

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B813 Előző évi maradvány igénybevétele 208 209 209

Bevétel összesen: 1772 3517 3517

II. Kiadások

K1 Személyi juttatások 9 9

K2 Munkaadót terhelő járulékok

K3 Dologi kiadások 1772 3508 3474

K5 Egyéb működési célú  kiadás

Kiadás összesen: 1772 3517 3483

MEGNEVEZÉS
Eredeti

előriányzat
Módosított
előirányzat

Teljesítés



Kimutatás 
a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat

vagyonáról
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EFt 

 Forgalom-
képtelen 

 Korlátozot-
tan forgalom-

képes 

 Forgalom-
képtelen 

 
Korlátozot-

tan 
forgalom-

képes 

1. 2.  3.  4.  5.  6. 10. 11.  12.  13.  14. 

01 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 34          05 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 248          

02 C/III Forintszámlák 34          06 G/IV Felhalmozott eredmény 41 -           

03 C/ PÉNZESZKÖZÖK 34          07 G/VI Mérleg szerinti eredmény 175 -         

04 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 34          08 G/ SAJÁT TŐKE 32            

09
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 
dologi kiadásokra

2              

10 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2              

11 H) KÖTELEZETTSÉGEK 2              

12 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása -               

13 J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK -               
14 FORRÁSOK ÖSSZESEN 34            

Sorszám MEGNEVEZÉS

ESZKÖZÖK

TÖRZSVAGYON

 ÜZLETI 
VAGYON 

 "0"-ra leírt 
eszközök 
állománya 

 ÜZLETI 
VAGYON 

Sorszám MEGNEVEZÉS

FORRÁSOK

TÖRZSVAGYON
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EFt.

1. 2. 3.
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 3 308         
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 3 483         
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege 175 -           
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 209            
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai -                 
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 209            
A) Alaptevékenység maradványa 34              
05 Vállalkozói tevékenység költségvetési bevételei -                 
06 Vállalkozói tevékenység költségvetési kiadásai -                 
III. Vallalkozói tevékenység költségvetési egyenlege -                
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei -                 
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
IV. Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege -                
B) Vállalkozási tevékenység maradványa -                
C) Összes maradvány 34              
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 34              
E) Alaptevékenység szabad maradványa -                
F) Vállalkozási tevékenységet terhel ő befizetési kötelezettség -                
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradvány a -                

Ssz. MEGNEVEZÉS  Összeg 
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E Ft

Hónap  Nyitó egyenleg Bevétel Kiadás Záró egyenleg

Január 209                782             2               989             

Február 210           779             

Március 561           218             

Április 872             5               1 085          

Május 246           839             

Június 782             57             1 564          

Július 223           1 341          

Augusztus 872             1 302        911             

Szeptember 507           404             

Október 4               400             

November 362           38               

December 4               34               
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I. A számviteli politika évközi változásainak ismertetése

A Számviteli politika a Nógrád Megyei Főjegyző 630/2014. iktatószámú, 1/2014. számú rendelkezése alapján 2014. szeptember1-jétől van érvényben.
A Számviteli politika melléklete a Számlarend, az Eszközökés források értékelési szabályzata, Eszközök és források leltározási és leltárkészítési
szabályzata, Selejtezési szabályzat, Pénz-és értékkezelési szabályzat, Önköltségszámítási szabályzat. A számviteli politika rendelkezéseit kell alkalmazni
Nógrád Megye Önkormányzata és a Nógrád Megyei Nemzetiségi Önkormányzat(ok) pénzügyi, gazdasági eseményeinek számviteli nyilvántartásai,
elszámolásai esetében is. A Számviteli politika a Nógrád Megyei Jegyző 359-1/2015. iktatószámú, 2/2015. számú rendelkezésével 2015. július 10.
napján került módosításra, mely a Nógrád Megyei Önkormányzati Hivatal szervezetei felépítésével kapcsolatos változásokat, továbbá a költségvetési
beszámolóra vonatkozó határidők pontosítását tartalmazta.

II.
Az önkormányzat könyvvizsgálati kötelezettségének jogszabályi 
háttere

A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkörmányzat könyvvizsgálatra nem kötelezett.

III.
A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok 
irányításáért, vezetéséért felelős személy

Bácskai Katalin, Közgazdasági és Koordinációs Osztály vezetője - könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000196.
Ferkóné Tollár Tímea, Közgazdasági és Koordinációs Osztály, főkönyvi könyvelő – könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartási száma: 146977

IV.
V.

Az önkormányzat két alkalommal módosította költségvetését, mellyel biztosította az előirányzatok és a teljesítés összhangját.

VII.

VIII.

Értékelés a külön kormányrendeletek alapján összeállított
adatszolgáltatásban bemutatott Európai Uniós támogatási
programok, a világbanki és egyéb támogatási programok,
segélyprogramok keretében beérkezett pénz-és egyéb eszközök,
továbbá az azokkal kapcsolatban felhasznált saját költségvetési
források alakulásáról. Az előirányzat alakulását befolyásoló
tényezők bemutatása.

2017. évben ilyen jellegű forrás nem realizálódott az önkormányzatnál.

IX.
Kimutatás a közalapítványoknak, az alapítványok által ellátott
feladatokra teljesített kifizetésekről, illetve a térítésmentesen
juttatott eszközök értékéről

Az önkormányzatnak nem volt ilyen jellegű kiadása.

Az államháztartási szerv(ek)nél nincs vállalkozási tevékenység
Az államháztartási szerv(ek) a számviteli politikában nem választották a piaci értéken történő értékelést

VI.
Azon tényezők ismertetése, amelyek befolyásolták a 

tárgyidőszakban ellátott tevékenységet, az előirányzatok 
tervezettől eltérő felhasználását

Az előző költségvetési év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős összegű hibá(ka)t az ellenőrzés nem állapított meg.
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X.
Kimutatás az önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő
részesedésekről, a részesedések mértékének feltüntetése

Az önkormányzatnak nincs részesedése.

XI.

Kimutatás az önkormányzat tulajdanába lévő korlátozottan
forgalomképes és üzleti vagyon rendeletben meghatározottak
szerint vagyonkezelésbe adott vagyonáról és annak évközi
változásáról

Az önkormányzat nem rendelkezik befektetett eszközökkel.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI. A belső kontroll rendszer értékelése
A Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi ellenőrzési tervéről a 37/2016. (XI. 17.) határozatával döntött.
A 2017. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves összefoglaló jelentés pedig a jelen beszámolóval együtt kerül előterjesztésre.

XVII.
A kötelezettségvállalások állományának alakulása, valamint az
állományváltozást befolyásoló tényezők

Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

XVIII.

A költségvetési szerv(ek)nek nem voltak olyan mérlegen kívüli tételei, melyeknek üzleti céljai és pénzügyi kihatásai lényegesek

A beszámolás időszakában bekövetkezett rendkívüli, a tervezés időszakában még nem ismert események nem voltak

Kutatás és kísérleti fejlesztésnek tárgyévben nem voltak költségei 
Környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nem voltak a költségvetési szerv(ek) tulajdonába
Veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot nem kezelt a költségvetési szerv(ek)
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   Győriné Új Mária 
    belső ellenőr 
 
 

 
 
Salgótarján, 2018. április 11. 
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a) Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése, a tervtől való 
eltérések indoka  

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága (a 
továbbiakban: Bizottság) 11/2016. (XII. 6.) PÜB sz. határozattal fogadta el a 2017. évi 
ellenőrzési tervet. Az ellenőrzési tervet a Nemzetiségi Önkormányzatok is megtárgyalták és 
elfogadták. Az ellenőrzési terv az előző évek tapasztalatai alapján került beterjesztésre, a 
feladatellátás munkafolyamataihoz kapcsolódó kockázati tényezők elemzése alapján. Éves 
szinten belső ellenőrzésre fordítható időkeret összesen 24 nap, melyből 4 nap dokumentálásra, 
beszámolásra, 10 nap szabályszerűségi ellenőrzés végzésére került meghatározásra, 10 nap 
pedig tanácsadói tevékenységre. A tervezett ellenőrzések ütemszerűen teljesültek. 

Az éves ellenőrzési terv két területre fókuszált. Az egyik a szabályszerűségi ellenőrzés keretén 
belül a céljelleggel nyújtott támogatások ellenőrzése, a másik a tanácsadói tevékenység. 

A céljelleggel nyújtott támogatások ellenőrzéséhez véletlenszerűen kiválasztásra került három 
támogatás esetében a támogatás összegével történő pénzügyi elszámolás helyszíni vizsgálat 
tárgyát képezte. Az ellenőrzés hibát, hiányosságot nem tárt fel. A támogatásértékű kiadás 
teljesítése során a teljesítésigazolási és az érvényesítési kontrollok megfelelően működtek. A 
teljesítésigazoló és az érvényesítő a törvény előírásai és az operatív gazdálkodási szabályzat 
alapján jogszerűen látták el a folyamatba épített ellenőrzési feladatokat. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a végzett vizsgálat körét: 
 

Tárgy Cél Módszer 
Nógrád Megyei Tűzoltó Szövetség   
289-1/2017. iktatószámú Támogatási 
Szerződés alapján kapott támogatása 

a céljelleggel nyújtott támogatás 
szabályozottsága, a bizonylatok teljes 
körűsége, a számviteli fegyelem 
érvényesülése, a kapcsolódó 
nyilvántartások vezetése 

tételes ellenőrzés 

Nógrád Megyei Tudományos 
Ismeretterjesztő Egyesület 248-3/2017. 
iktatószámú Támogatási Szerződés 
alapján kapott támogatása 

a céljelleggel nyújtott támogatás 
szabályozottsága, a bizonylatok teljes 
körűsége, a számviteli fegyelem 
érvényesülése, a kapcsolódó 
nyilvántartások vezetése 

tételes ellenőrzés 

Nyugdíjasok Nógrád Megyei Szövetsége 
470-3/20117. iktatószámú Támogatási 
Szerződés alapján kapott támogatása 

a céljelleggel nyújtott támogatás 
szabályozottsága, a bizonylatok teljes 
körűsége, a számviteli fegyelem 
érvényesülése, a kapcsolódó 
nyilvántartások vezetése 

tételes ellenőrzés 

A korábbi évek tapasztalatai alapján 2017-ben is nagy hangsúlyt kapott a tanácsadói 
tevékenység. Ennek oka a következő volt: az önkormányzat beszámolóját a hatályos 
jogszabályok alapján könyvvizsgálóval nem szükséges auditálni, azonban célszerű volt, hogy 
a beszámoló is kerüljön leellenőrzésre. A tanácsadás időkerete terhére az előzőekben 
nevesített pénzügyi elszámolás ellenőrzése is beépítésre került a munkaprogramba. 
Hangsúlyozni szükséges, hogy pénzügyi elszámolás ellenőrzéséről van szó, és nem 
beszámoló auditálásáról, így összeférhetetlenség nem állt fenn. A beszámolók ellenőrzésének 
köre nem csak Nógrád Megye Önkormányzatára és a Nógrád Megyei Önkormányzati 
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Hivatalra terjedt ki, hanem a Nógrád Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatra és a 
Nógrád Megyei Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatra is.  

Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény nem volt. 

A leírtak alapján, az éves ellenőrzési terv végrehajtása megtörtént. 

Az ellenőrzési feladat a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint került ellátásra, 
amely a tevékenységet meghatározó központi jogszabályok – az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – vonatkozó rendelkezései, valamint a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett minta alapján tartalmazza a helyi 
követelményeket. 

b) Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, tevékenységet akadályozó és 
elősegítő tényezők 

Az ellenőrzésre fordítható időkapacitás az éves terv alapján 24 nap volt, mely magában 
foglalta a dokumentálás, beszámolás, tervezés időalapját is.  Az ezekkel a tevékenységekkel 
csökkentett időkapacitásból 10 nap ellenőrzésre és 10 nap tanácsadói tevékenységre került 
felhasználásra. 

Az ellenőrzési jelentés-tervezetek összeállításánál érvényesült az igényességre, a kellő 
részletességre és szakmai megalapozottságra való törekvés. Az ellenőrzések végrehajtása 
ütemszerű volt. 

A vizsgálatok a programban meghatározottak szerint zajlottak, a helyszínelések nyitó 
megbeszéléssel indultak, és záró tárgyaláson történő egyeztetéssel fejeződtek be. 

A belső ellenőrzési feladatot polgári jogviszony keretében az UNIVERSAL AUDIT Kft. látja 
el, munkavégzésre jogosult Győriné Új Mária. Az ellenőr a tevékenység folytatásához a 
jogszabályban meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel, illetve gyakorlattal 
rendelkezik, valamint eleget tett a regisztrációs kötelezettségének. 

A feladatellátás tárgyi körülményeiről – a szerződés alapján – a belső ellenőr gondoskodik. 

A belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlensége biztosítva volt, összeférhetetlenségi 
esetre nem került sor, belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozás nem történt, a 
belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező szintén nem merült fel. 

 

c) Tanácsadói tevékenység 

Tanácsadói tevékenység keretén belül került sor a 2016. évi beszámoló ellenőrzésére.  
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Nógrád Megyei Jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER 
MŰKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE  

2017. ÉV 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Összeállította:  
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a) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának 
és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok, 
intézkedések  

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének biztosítása érdekében 2017. évben is 
áttekintésre kerültek a szabályzatok abból a célból, hogy módosításuk indokolt-e. A 
kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, jogi ellenjegyzés, teljesítés igazolása, 
érvényesítés és utalványozás gyakorlásának módjáról, eljárási és dokumentálási 
részletszabályairól, valamint az ezeket végző személyek kijelöléséről szóló szabályzat több 
alkalommal került átdolgozásra a személyi változások következtében. A 131-2/2017. 
iktatószámú, 3/2017 együttes rendelkezés 2017. szeptember 24-én lépett hatályba. A 
munkaköri leírások a Területfejlesztési Operatív Program pályázataihoz kapcsolódó 
projektmenedzsmenti feladatok ellátása következtében kerültek módosításra az év folyamán. 

2017. évben – a 370/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12. §-a alapján – a megyei jegyző és a 
Közgazdasági és Koordinációs Osztály Vezetője részt vett a belső kontrollrendszer 
témakörében az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott továbbképzésen. A 
képzés kétévente kötelező, így 2019-ben válik aktuálissá. 
 
 
b) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése 
 
1. KONTROLLKÖRNYEZET értékelése:  
A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a szervezeti 
felépítést, valamint azt a „légkört”, amely befolyásolja a belső kontroll általános minőségét. 
Átfogóan hat arra, hogyan határozzuk meg a stratégiát és célokat, a kontrolltevékenységek 
strukturáltságát. 
1.1. Célok és szervezeti felépítés: az önkormányzat feladatait, céljait a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rögzíti. A sarkalatos törvény 
alapján került kialakításra a hivatal átlátható struktúrája, felépítése, maximálisan igazodva 
a költségvetési keretekhez. 

1.2. Belső szabályzatok: a szabályzatok felülvizsgálata folyamatos, indokolt esetben 
módosításuk megtörténik. 

1.3. Feladat-, és felelősségi körök: a munkaköri leírások egyértelműen meghatározzák a 
feladatokat és a felelősségi viszonyokat. 

1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása: a munkafolyamatok rögzítettek, a 
dokumentáció zárt rendszerű, nyomon követhető. 

1.5. Humán-erőforrás: a központi költségvetési támogatást figyelembe véve került 
meghatározásra a hivatal létszám előirányzata, azonban a leterheltség néhány 
munkaterületen feszültséget okoz. 

1.6. Etikai értékek és integritás: magas szakmai követelmény és igényesség; tekintettel a 
hivatal létszámára a feladatok integritása szükségszerű. A közgyűlés a 37/2012. (IV. 26.) 
Kgy. határozatával elfogadta a hivatal hivatásetikai alapelveinek és etikai eljárásának 
meghatározásáról szóló dokumentumot. 
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2. KOCKÁZATKEZELÉS értékelése: 
A kockázatkezelési rendszeren belül fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv 
tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes 
kockázatokkal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének 
folyamatos nyomon követése módját. 
2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése: az éves ellenőrzési tervben rögzítésre kerültek 

a kockázatok.  
2.2. A kockázatok elemzése: szintén az éves ellenőrzési terv tartalmazza a kockázatok 

súlyozását, átlagát. 
2.3. A kockázatok kezelése: a 18/2012. számú főjegyzői rendelkezés tartalmazza a 

kockázatkezelési szabályzatot. 
2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata: a 18/2012. számú főjegyzői 

rendelkezés 2. számú függeléke tartalmazza a hivatal kockázati térképét. Ez magában 
foglalja  
= a bekövetkezés valószínűsége alacsony, szervezetre gyakorolt hatása magas;  
= a bekövetkezés valószínűsége alacsony, szervezetre gyakorolt hatása alacsony; 
= a bekövetkezés valószínűsége magas, szervezetre gyakorolt hatása alacsony;  
= a bekövetkezés valószínűsége magas, szervezetre gyakorolt hatása magas  
folyamatokat. 

2.5. Csalás, korrupció: folyamatos zárt rendszere miatt alacsony valószínűségű. 
 
3. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK értékelése:   
A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket 
kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak 
eléréséhez. A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani 
kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést. 
3.1. Kontrollstratégiák és módszerek: a kontrolltevékenységek azok az eszközök, eljárások, 

mechanizmusok, amelyeket a szervezet vezetése annak érdekében hozott létre, hogy 
elősegítse a szervezet célkitűzéseinek elérését. A folyamatba épített kontrollok súlya 
megnövekedett. 

3.2. Feladatkörök szétválasztása: a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2003. (XII. 29.) Kgy. rendelet módosításáról szóló 5/2015. (V. 
7.) önkormányzati rendelettel elfogadta a közgyűlés a Hivatal 2015. május 11-től hatályos 
belső szerkezetét. E szerint az egyes szakterületek önálló osztálytagozódásba 
rendeződtek, a feladatok és hatáskörök egyértelművé váltak. A munkaköri leírások 
foglalkoztatottanként tartalmazzák az egyes feladatköröket. 

3.3. A feladatvégzés folytonossága: a hivatalban történt fluktuáció ellenére a helyettesítési 
rendszer biztosította a folytonosságot. 

 
4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ  értékelése: 
E kategórián belül biztosítani kell, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben 
eljussanak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Az információs 
rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, hogy azok hatékonyak, 
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megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan 
legyenek meghatározva. 
4.1. Információ és kommunikáció: a vonatkozó és megbízható információ meghatározását és 

megszerzését, továbbá az alkalmazottak és vezetők számára megfelelő formában és 
időben történő eljuttatását az időközönként megtartott vezetői értekezletek biztosítják. 

4.2. Iktatási rendszer: szoftverrel támogatott naprakész rendszer, támogatja az iratok nyomon 
követését. 

4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése: vezetői megbeszélés, jelentés 
keretében kialakított rendszer. 

 
5. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING ):   
A költségvetési szerv vezetője köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé 
teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A 
költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló 
folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül 
működő belső ellenőrzésből áll. 
5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja: A belső kontrollok monitoringja 

magába foglalja a vezetés rendszeres felügyeletet gyakorló tevékenységét, valamint más 
műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása 
keretében. Hivatalunknál megfelelő, folyamatos visszacsatolás a jellemző. 

5.2. A belső kontrollok értékelése: több lépcsősek, folyamatos a nyomon követés, hatékony 
megvalósulást elősegítő. 

5.3. Belső ellenőrzés: magas színvonalú. 
 
 

c) Intézkedési terv megvalósítása 
 

Intézkedési terv az ellenőrzésekhez kapcsolódóan nem készült. 
 

 












