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I./ 
AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

Az ellenőrzést végző szervezet:  Forró Barbara 

A vizsgálat célja: 

Annak megállapítása volt, hogy 
1. A szervezet működésére és gazdálkodására 

vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége  

2. Támogatás alapján finanszírozott feladatok 
a támogatási szerződésnek megfelelően 
kerülnek-e végrehajtásra. 

Ellenőrzött szervezet(ek)/szervezeti 

egység(ek): 
Kéthely Község Önkormányzata 

Az ellenőrzés típusa:  szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: 

1.A szervezet szabályozottságának 
ellenőrzése. 

2. Hazai és úniós forrásokkal kapcsolatos 
feladatok ellenőrzése. 

Vonatkozó jogi háttér: 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 
és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.  (XII. 31.) 
Korm. rendelet 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek és 

eljárások: 
Helyszíni ellenőrzés, részbe okmányok bekérése 

Ellenőrzött időszak:  2017. év 

Ellenőrzés kezdete és vége:  2018.08.01.‐2018.08.09. 

A helyszíni ellenőrzés kezdete és vége:  2018.08.17. 

Időigény (ellenőri munkanapok 

száma): 
15 

Vizsgálatvezető:  Forró Barbara 

Az ellenőrzésben közreműködött belső 

ellenőrök: 

Forró Barbara 

megbízólevél száma 

Az ellenőrzött időszakban 

hivatalban lévő vezetők:                   

Nagy Gáborné jegyző 
Molnár Balázs polgármester 
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II./ 
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 
A vizsgálat során felmértük és értékeltük a szervezetnél  
 

1. a működésre és gazdálkodásra kialakított szabályozottságot és  a 

2. hazai és úniós forrásokkal kapcsolatos feladatok ellátását 2017. évre vonatkozóan.  

A helyszíni ellenőrzés során mintavételezés alapján kiválasztott szabályzatok és támogatások 
kerültek ellenőrzésre. Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt 
ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk. 
 
 
Főbb megállapításaink a következők: 

A Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzatra vonatkozóan teljesítette 
szabályzatkészítési kötelezettségét. A vizsgált időszakra vonatkozóan rendelkezett a Kéthelyi 
Közös Önkormányzati Hivatal  

számviteli politikával és a hozzá kapcsolódóan elkészített  
pénzkezelési szabályzattal,  
leltárkészítési és leltározási szabályzattal 
Eszközök és források értékelési szabályzatával.  
Elkészítette bizonylati rendjét, számlarendjét.  
Beszerzéseinek folyamatát szintén belső szabályzatában rögzítette.  
 

A korábbi években ellenőrzésre került  számviteli  törvény  szerint előírt  szabályzatok 
felülvizsgálatra kerültek. 

 A belső ellenőrzés az Ávr. 13. §. 2 pontjában előírt szabályzatok közül a gépjárművek 
használatára  és  az  operatív  gazdálkodási  jogkörökre  vonatkozó  gazdálkodási  szabályzatot 
ellenőrizte  részletesen.  A  jogszabályban  előírt  belső  szabályzatok  az  ellenőrzés  részére 
bemutatásra kerültek.  

A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2017. január 1‐vel hatályos szabályzatban az 
Áht  10.  §.  (5)  bekezdésében  és  az  Ávr.  13.  §  (2)  bekezdésében  meghatározottak  szerint 
rögzítették a pénzgazdálkodás hatásköri rendjét.  

Szabályzatukban a személyi feltételeket a jogszabályi előírások alapján meghatározták, 
a  felhatalmazások  csatolásra  kerültek.  Az  Ávr.  60.  §‐ban meghatározottaknak megfelelően 
naprakész nyilvántartást szabályszerűen vezették, év közbeni személyi változást felvezették.   

A kialakított belső szabály és nyilvántartás a jogszabályi előírásoknak megfelelő.  

A  Kéthely  Község  Önkormányzat  /továbbiakban  Önkormányzat/  gazdálkodását 
jogszabályi  előírások  alapján  Kéthely  Közös  Önkormányzati  Hivatal  /továbbiakban  Hivatal/ 
látja el. A gazdálkodásra vonatkozó szabályzatokat a Hivatal elkészítette, melyeket hiányosan 
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listázták a Hivatal szervezeti és működési szabályzat 7. pontjában.  A Hivatal által elkészített 
szabályzatok  teljes  listája  nem  szerepel  a  Szervezeti  és  működési  szabályzatban,  ezért 
javaslom a rendelkezésre álló szabályzatok listájának aktualizálását elvégezni, a 6. pontban a 
záró rendelkezések között javítani.  

 
A belső szabályzatok vizsgálatánál a gépjárművek igénybevételének és használatának 

szabályzatában  megállapított  költségtérítés  összegét  az  Önköltségszámítási  szabályzatban 
előírt előkalkulációs sémával nem támasztották alá. Javaslom a kalkuláció írásbeli rögzítését 
pótolni.   

 
A Kéthely Községi Önkormányzat gazdálkodását végző Kéthelyi Közös Önkormányzati 

Hivatal  rendelkezésre  bocsátotta  a  2017.  évet  érintő  támogatási  forrásokból  megvalósuló 
fejlesztések témakörökhöz kapcsolódó dokumentumokat, pályázati anyagokat.  

 
Bemutatott  nyilvántartásokból  megállapításra  került,  hogy  az  önkormányzat 

2014.10.12.‐2018.07.31.  időszakban  15  db  pályázatban  vett  részt,  a  pályázatok  összértéke 
1.129.627.923 Ft.  

 
2017. évben a folyamatban lévő pályázatoknál az előkészítő munkálatok zárultak le. A 

kiválasztott  projekteknél  a  pályázati  dossziékban  az  előrehaladás  során  keletkezett 
dokumentumok rendelkezésre álltak.  

A projektek dokumentumai között logikai rendezettség megtalálható, az előrehaladás 
sorrendjében elhelyezték a beszámolókat, kifizetési  igényléseket. Munkafolyamatok szerint 
csoportokba  rendezetten  történtek  a  számlák,  ajánlatok,  engedélyek  és  nyilatkozatok 
tárolása.  

 
Az elszámolásokhoz benyújtott dokumentumok másolatai, az elszámolás bizonylatai rendre 

megtalálhatóak  voltak  a  pályázati  anyagokban.  A  projekt  megvalósításához  bekért 

árajánlatokat, a beküldött ajánlatok közül történő választásról és egyéb döntésekről a projekt 

dosszié tartalmazta a képviselő‐testületi határozatokat.  

 
A  pályázati  dossziékban  elhelyezték  a  támogatásból megvalósuló  beruházás  előrehaladása 
során keletkezett dokumentumokat, amely az elszámolt összegek nehézség nélküli utólagos 
ellenőrzés lefolytatását eredményezte.  
 
A belső ellenőrzés a pénzügyi teljesítések számviteli elszámolásában számszaki eltérést nem 
tárt fel, a beszámolóban valós értéken került a beruházás elszámolásra.  
 
A  megállapítások  és  a  javaslatok  részletes  leírása  az  ellenőrzési  jelentésben  található.  Az 
ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük.   
 
Az  ellenőrzés  nyomán  kialakított  véleményünk  a  vizsgált  területről,  illetve  folyamatról 
összességében: Megfelelő* 
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Az  ellenőrzés  „megfelelőnek”  ítélt  területei  szinte  minden  tekintetben  megfelelő  belső 
kontrollokkal rendelkeznek, és minőségi teljesítményt mutatnak. A megállapítások alapvetően 
nem  jeleznek  komolyabb  hiányosságot  a  belső  ellenőrzési  pontok  vagy  folyamatok 
rendszerében. Az ellenőrzési jelentésben közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge 
pontokra a szervezeti egységek szintjén alkalmazott irányelvekben és eljárásokban. Az ilyen 
területeken gyakorlott, hozzáértő munkaerő dolgozik, amely már bebizonyította, hogy képes 
a célkitűzések megvalósítására, a kockázatok megfelelő kezelésére. 
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III. 
 

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 

Srsz. Megállapítás  Rangsor  Kockázat/Hatás  Javaslat 
Intézkedést igényel? 

(igen/nem) 

1.  Hivatal  által 
elkészített 
szabályzatok  teljes 
listája  nem  szerepel  a 
Szervezeti és működési 
szabályzatban  

Csekély  jelentőségű, 
alacsony kockázatú 

Az  SzMSz‐ben 
felsorolt 
szabályzatokon  kívül 
elkészített  belső 
szabályok alkalmazása 
kifogásolható.  

Javaslom  a 
rendelkezésre  álló 
szabályzatok 
listájának 
aktualizálását 
elvégezni. 
Reprezentációs 
kiadásokra, vezetékes 
telefonra  és  a 
közérdekű  adatokra 
2017.09.01‐SZMSZ 
szabályzatai  közötti 
szerepeltetésére.  
 

Igen 

2.  A  Gépjárművek 
igénybevételének  és 
használatának 
szabályzatában 
megállapított 
költségtérítés 
összegének 
meghatározását 
önköltségszámítási 
szabályzat  szerint 
kalkulálni  kell,  amely 
dokumentummal  nem 
rendelkezett  az 

Csekély  jelentőségű, 
alacsony kockázatú 

A jogszabályi előírások 
elmaradása 
kockázatos,  azonban 
nem alacsony az ilyen 
jellegű bevétel 2017.  

Gépjárművek 
igénybevételének  és 
használatának 
szabályzatában 
megállapított 
költségtérítés 
összegét  javaslom  az 
Önköltségszámítási 
szabályzatban  előírt 
előkalkulációs 
sémával 
alátámasztani.  

 

Igen 
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Önkormányzat  2017. 
évre.  

3.  A  pályázati 
dossziéban 
előrehaladás  során 
keletkezett 
dokumentumok 
rendezetten 
megtalálhatóak  voltak, 
amely  az  elszámolt 
összegek  nehézség 
nélküli  utólagos 
ellenőrzés lefolytatását 
eredményezte. 

‐  ‐  A  kialakított 
dokumentálása  a 
rendszernek jól követi 
a  folyamatot.  A 
munkafolyamatokkal 
érintkező  személyek 
jól  tájékozottak  a 
projekt 
előrehaladásában.  Az 
adminisztrációs 
kockázat  minimalizált 
a szervezetnél 

  Nem 
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IV./ 
RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 

 
 

Az Ávr. 13. § (2) szakasza alapján a költségvetési szerv vezetője belső szabályzatban rendezi 
a  működéséhez  kapcsolódó,  pénzügyi  kihatással  bíró,  jogszabályban  nem  szabályozott 
kérdéseket.  Az  Avr.  13.  §  2)  a.  pontja  szerint  szükséges  egyéb  folyamatokra  is  előírja  a 
szabályzatkészítési kötelezettséget.  

 
A 	szervezet	működésére	és	gazdálkodására	vonatkozó	szabályzatok	vizsgálata 
 

A Kéthely Közös Önkormányzati Hivatal alapításáról és  fenntartásáról 2013.  február 7‐én 
megállapodást  kötöttek  Kéthely  Község  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  és 
Balatonújlak  Község  Önkormányzatának  Képviselő‐testülete.  Megállapodtak  a 
képviselőtestületek, hogy Kéthely Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1‐i hatállyal a 
jogszabályi feladatokat ellátja. A szerv törzskönyvi bejegyzése alapján 2015. február 1‐től Nagy 
Gáborné látja el a vezető tisztséget.  

 
Kéthely Község Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatát a Kéthely Község 

Önkormányzat 2013. február 7‐én elfogadta, hatályba 2013. március 1‐vel lépett. Módosítás 
érintette 2014. áprilisában, majd 2017. év január 1‐től került ismételten felülvizsgálatra, belső 
ellenőrzés és jogszabályi változások miatt 2017. szeptember 1‐vel aktualizálták.  

 
 A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Bkr.) alapján a Hivatal vezetőjének, a jegyzőnek kell 
a belső kontrollrendszerről gondoskodnia. A gazdálkodási és működési szabályait a szervezeti 
és működési szabályzatában, és egyéb belső szabályzatokban kell rögzíteni.  

 
A belső ellenőrzés részére bemutatott szabályzatok 2017. évre a következők voltak: 
 
‐Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata 
‐Önköltségszámítási szabályzat 
‐Gazdálkodási szabályzat 
‐Számviteli politika 
 
Az Szt. 14 §. (5.) bekezdése és az Áhsz. 50. § (1)  bekezdése alapján külön szabályzatban, de 

a számviteli politikához tartozóan került elkészítésre: 
 
‐eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata 
‐ az eszközök és források értékelésének szabályzata 
‐ az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzat és a  
‐ pénzkezelési szabályzat.  
‐ számlarend 
‐beszerzések lebonyolításának szabályzata 
‐ bizonylati rend 
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Továbbá bemutatásra kerültek a következő szabályzatok: 
- kiküldetési szabályzat 
- reprezentációs kiadások szabályzata 
- telefonhasználat szabályzata 
 
Önkormányzatra vonatkozóan: 
- belső kontrollrendszer szabálya, amelyben szabályozásra kerül a kontrollkörnyezet, 

kockázatkezelés, kontrolltevékenység, információs és kommunikációs rendszer, 
nyomonkövetési rendszer.  

-  
Ebben a szabályzatban került elhelyezésre a szabálytalanság kezelése, és az ellenőrzési 
nyomvonal meghatározásra is.  

Az  Önkormányzatra  vonatkozó  szabályozottság  vizsgálatánál  a  következő  szabályzatok 
kerültnek bekérésre: 
 
‐ Számviteli politika Áhsz 50.§ (1), 
‐ Eszközök és források leltározási és leltárkészítési szabályzata, Sztv 14. § (5) a, 
‐ Eszközök és források értékelésének szabályzata Áhsz 50.§ (2), 
‐ Önköltségszámítás rendje Áhsz 50.§ (3), 
‐ Pénzkezelési szabályzat (Áhsz. 8.§ (4) bek d) pont) Sztv 14. § (5) d,  
‐ Számlarend (Számv.tv.161.§), Áhsz 51. §, 
‐ számlakeret (Számv. tv. 160.§) Áhsz 51. §, 
‐ a tervezéssel, gazdálkodással ‐ így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés 
igazolása,  érvényesítés,  utalványozás  gyakorlásának módjával,  eljárási  és  dokumentációs 
részletszabályaival,  valamint  az  ezeket  végző  személyek  kijelölésének  rendjével  ‐,  az 
ellenőrzési,  adatszolgáltatási  és  beszámolási  feladatok  teljesítésével  kapcsolatos  belső 
előírásokat, feltételeket, (Ávr. 13.§ (2) bek. a) pont), 

‐ Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend (Ávr. 13.§ (2) bek. b) pont), 
‐ Belföldi és külföldi kiküldetések szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. c) pont), 
‐ Anyag‐ és eszköz gazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései (Ávr. 13.§ (2) 
bek. d) pont), 

‐ Reprezentációs kiadások szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. e) pont), 
‐ Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje (Ávr. 13.§ (2) bek.f) pont), 
‐ Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályozása (Ávr. 13.§ (2) bek. g) pont) 
‐ a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét. (Ávr. 13.§ (2) bek. h) pont) 
Kéthely Község Önkormányzatára vonatkozó gazdasági és pénzügyi  szabályzatokkal Kéthely 
Közös Önkormányzati Hivatal rendelkezett.  
 
Reprezentációs  kiadásokra,  vezetékes  telefonra  és  a  közérdekű  adatokra  vonatkozó 
szabályzatok nem szerepelnek a 2017.09.01‐SZMSZ‐ben felsorolt szabályzatai között. A Hivatal 
SzMSz‐ben a Hivatali szabályzatoknak kell szerepelni, amelyik a működés és feladatellátáshoz 
szükséges.  Az  önálló  önkormányzati  szabályzatokról  nem  rendelkeznek  nyilvántartással. 
Javaslom az átláthatóság érdekében a szabályzatok körének összegzését.  

 

Az SzMSZ 6. pontja hiányzik,  és 7. pontja a zárórendelkezéseken belül 6. pontban kerültek a 
függelékek felsorolásra. Javaslom a szerkesztés pontosítását a következő felülvizsgálatkor.  
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Fontos változás a jogszabályi kötelezettségeknél, hogy a 13.§ (3b) 2018. január 1-től külön 
tartalmazza, hogy belső szabályzataiban rendelkezik az önkormányzati hivatal a sajátos 
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatairól, vagy ezekről külön szabályzatot készít. 

A  tervezéssel, gazdálkodással ‐ így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés 
igazolása,  érvényesítés,  utalványozás  gyakorlásának  módjával,  eljárási  és  dokumentációs 
részletszabályaival,  valamint  az  ezeket  végző  személyek  kijelölésének  rendjével  ‐  az 
ellenőrzési,  adatszolgáltatási  és  beszámolási  feladatok  teljesítésével  kapcsolatos  belső 
előírásokat, feltételeket kell szabályozni.  

A Hivatal szabályzata az önkormányzatra vonatkozóan teljesítette szabályzatkészítési 
kötelezettségét,  pénzgazdálkodással  kapcsolatos  kötelezettségvállalás,  utalványozás, 
érvényesítés és ellenjegyzés hatásköri rendjét szabályzatában rögzítette.  

Szabályzatukban a  jogszabályi előírásoknak megfelelően 2017.  január 1‐vel hatályos 
szabályzatban  az  Áht  10.  §.  (5)  bekezdésében  és  az  Ávr.  13.  §  (2)  bekezdésében 
meghatározottak szerint rögzítették a pénzgazdálkodás hatásköri rendjét.  

A gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzatát megalkották, abban a 
gépjárművek  igénybevételének és használatának  általános  szabályait,  a  gépjárművek  körét 
rögzítették.  Az  üzemanyag  elszámolásnál  a  gépjárművek  külső  szervek  igénybevételéhez 
költségtérítést  állapított  meg  bruttó  100  Ft/km  összegben.  Az  önköltségszámítási 
szabályzatban 4.4.3 pontjában a Gépjármű bérbeadásra előkalkulációs módszert határoztak 
meg.    A  szabályzatban  meghatározott  előkalkulációs  séma  nem  került  alkalmazásra  a 
költségtérítés megállapításánál.  

A  szabályzatban  meghatározták  a  munkába  járás  költségtérítését  saját  gépjármű 
alkalmazása  esetén,  mértékét  és  elszámolását  jogszabályok  szerint  szabályszerűen  került 
meghatározásra.  

A hivatali gépjárművek magáncélú használata a VII. pontban került meghatározásra. 
Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  gépjárművek  magáncélú  használatának  szabályait 
tartalmazza  ez  a  fejezet,  amely  természetesen  a  felsorolt  gépjárművek  az  Önkormányzat 
tulajdonában  lévő  gépjárművek  használatát  rögzíti.  A  szabályzat  pontosítása  az  ellenőrzés 
alatt rendezésre került.  

Szabályzatukban  általánosságban  az  Önkormányzat  gazdálkodása  során  alkalmazandó  és 
ellátandó  jogköröket,  azaz  a  kötelezettségvállalást,  pénzügyi  ellenjegyzést,  teljesítés 
igazolását,  érvényesítést  és  az  utalványozást  szabályozták,  továbbá  ezen  jogkörökre 
vonatkozó  összeférhetetlenségi  szabályokat,  illetve  a  nyilvántartási  rendszerét,  vezetését 
rögzítették.  

Az Önkormányzatra vonatkozóan kerültek vizsgálatra a mellékelt felhatalmazások: 

Kötelezettségvállalás helyettes Németh Lajos, 
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 pénzügyi ellenjegyzésre Nagyné Bojtor Rózsa 

érvényesítésre Nagyné Bojtor Rózsa,  

teljesítés igazolására Hegedüs Lajos, Oltiné Maczkó Nikolett, Kovács Lajosné, Németh Lajos 

utalványozásra Németh Lajos, 

A jogszabályban előírt kötelező naprakész nyilvántartást vezették, év közben történt személyi 
változás  felvezetésre  került.  A  jogosultak  aláírás‐mintája  szerepelt  a  szabályzat  6.  számú 
mellékletében. 

Kéthely 	Község	Önkormányzatának	pályázatainak	vizsgálata	
	
Az  Önkormányzatnál  2014‐2018.07.31.  időszakban  elnyert  támogatások  értéke  összesen 
1.129.627.923 Ft, amely pályázatok 2016. évben kerültek előkészítésre, benyújtásra. Döntések 
2017. évben születtek, így a pénzügyi folyamatok az előkészítő tevékenységeket érintette.  
A pályázatok megvalósítása a vizsgált időszakot követő évben, azaz 2018. évben történt. 
  
A  belső  ellenőrzés  időszakában,  2017.  évben  az  előkészítő  tevékenységek  zajlottak, 
támogatási szerződések kerültek megkötésre.  
 
2017. évben a  jelentős mértékű pályázatok kezelését a Hivatali munkatársak megosztottan 
végezték,  külön  munkaköri  leírásokban  a  feladatellátás  nem  jelent  meg.  A  jegyző  és 
polgármester  általános  feladatai  között  jelent  meg  ez  a  kiemelkedő munka  és  felelősség. 
Molnár  Veronika  a  szakmai  vezetők  adminisztrációs  munkája  között  ellátta  a  projekt 
dokumentumainak  kezelését.  2018.  évben  az  általános  feladatok  végzése  mellett  a 
többletfeladatok külön írásban került elrendelésre.  
 
A  2017.  évi  költségvetési  rendelet  4.  számú  melléklete  szerint  a  következő  beruházások 
kerültek tervezésre, illetve valósultak meg az önkormányzatnál:  
 

A 3/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet adatai szerinti beruházások Ft‐ban 

Pályázati támogatással megvalósuló  
2017.terv 

2017.I.névi 
mód 

2017.II.névi 
mód 

2017.III.névi 
mód 

ASP pályázat eszköz beszerzés 3 298 444 3 298 444 3 298 444 3 298 444

1956-os büszkeségpont készítése 4 850 000 4 850 000 4 850 000 4 850 000

Rendezési terv készítése 6 524 589 6 524 589 6 524 589 6 524 589

Kültéri hősugárzó  0 49 990 49 990 49 990

Kompresszor 0 91 288 91 288 91 288

Tároló szekrény és polc 0 202 213 202 213 202 213

Magasnyomású mosó 0 74 000 74 000 74 000

Fúró   96 990 96 990 96 990

Fa létrát és aluminium létra (3db)   97 301 97 301 97 301

Fúrógép (2db)     164 890 164 890

Fűkasza     597 000 597 000
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Tolós fűnyíró     239 700 239 700

Függesztő kasza vágódob     211 582 211 582

Sarokcsiszoló     49 149 49 149

Motoros háti permetező     198 374 198 374

Gyorsdaraboló     69 990 69 990

Áramfejlesztő     200 000 200 000

Tároló polc       355 999

Laptop, monitor, billentyűzet, egér       275 354

Települési arculati kézikönyv       1 000 000
Bölcsöde pályázat (tervezés, 
közbeszerzés)       6 332 400

Szociális alapellátás fejlesztése pályázat       1 759 331

Összesen 
14 673 

033 15 284 815 17 015 500 26 738 584

 
 
A  helyszíni  ellenőrzés  során  megállapításra  került,  hogy  a  pályázati  dokumentumok 
rendezetten kerültek tárolásra.   

 
A  projektdossziék  tartalmaztak  egy  összefoglaló  táblázatot,  amely  a  legfontosabb 

eseményeket  kronologikus  sorrendben  tartalmazta.  A  pályázat  eseményei,  szereplői, 
határidők, ajánlatok összegét és a döntések dátumát felvezették. A bemutatott anyagok közül 
vizsgálatra  véletlen  mintavétellel  került  kiválasztásra  a  TOP‐4.2.1‐15‐SO1‐2016‐00014 
azonosítószámú  Kéthelyi  Szociális  Szolgáltató  Központ  „Szociális  alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című projekt dosszié.  
 
 
„Szociális	alapszolgáltatások	infrastruktúrájának	bővítése,	fejlesztése”	(TOP‐
4.2.1‐15‐SO1‐2016‐00014)	
 
Főbb eseményekhez készített dokumentumok a pályázati dossziéban elhelyezésre kerültek: 
 
57/2016.  (IV.28.)  számú  képviselő‐testületi  határozat,  amelyben  Kéthely  Község 
Önkormányzatának  Képviselő‐testülete  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat 
benyújtására, a hozzá tartozó szerződések konzorciumi megállapodás aláírására.  
 
 
A  dossziéban  megtalálható  volt  a  projekthez  kapcsolódó  jogszabályok,  támogatás 
megvalósításához  szükséges  tulajdoni  lapok,  nyilatkozatok,  határozatok,  képviselő‐testületi 
határozatokról kivonatok, konzorciumi együttműködési megállapodás, és módosítása.  
A levelezéseket, nyilatkozatokat, módosításokat és hiánypótlásokat a dokumentumok között 
elhelyezték.  
 
Támogatási	szerződés	és	módosítások	
 
Támogatási  szerződés  megkötésre  került  2017.06.06‐án,  amely  1.  számú  módosítás 
elfogadása 2017. szeptember 28‐i levele került elhelyezésre. 
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A Somogy Megyei Önkormányzat, mint konzorciumi  tag utófinanszírozású projektelemekre 
igényelhető összege csökkent, amely szerint a kimutatott különbözetet visszafizetésére, a le 
nem hívott előleg igénylésére és a likviditási terv elfogadására tájékoztatást küldött.  
 
Mérföldkő	
 

1. számú mérföldkő 
A támogatás megvalósítása során 2017.09.30‐án elérték az első számú mérföldkövet.  
 
Likviditási	terv	/egyéb	hozzá	kapcsolódó	dokumentumok/	
 
Magyar  Államkincstár  Somogy  Megyei  Igazgatósága  által  elfogadásra  került  a  melléklet 
2017.06.29 szerinti likviditási terv. Amelyben a támogatás teljes összege 66.753.400 Ft.  
Az  indoklásban a mérföldkövek száma és az elszámolt költségek  is  feltüntetésre kerültek 5 
részben.  
 
Tájékoztatási	kötelezettség, 	nyilvánosság	biztosítás	
 
Tájékoztatási kötelezettség és nyilvánosság biztosítása érdekében megbízási szerződés került 
aláírásra. Megelőző dokumentumok összefogottan a dossziéba elhelyezésre kerültek:  
‐3 db árajánlatkérés 2017.06.14‐én kiküldésre került /  
‐megbízási szerződés, 
‐ a feladat ellátás teljesítés igazolása,  
‐számlája,  
‐pénzügyi teljesítéséről szóló bankszámla kivonat. 
 
Előkészítés	megalapozó	dokumentumai	
 
A  fenti  pályázat  megalapozó  dokumentumok  elkészítése  érdekében  megbízási  szerződés 
került  aláírásra  2016.05.06‐án.  Megelőző  dokumentumok  összefogottan  a  dossziéba 
elhelyezésre kerültek:  
‐3 db árajánlatkérés 2016.04.28‐án kiküldésre került /  
‐megbízási szerződés, 
‐ a feladat ellátás teljesítés igazolása 2017.06.02,  
‐számlája 2017.06.02‐án kiállításra került,  
‐pénzügyi teljesítéséről szóló bankszámla kivonat 2017.08.29. 
 
 
Tervezési	feladatok	ellátása		
 
 
A fenti pályázat műszaki tartalom, közbeszerzési tanácsadói feladatok elkészítése érdekében 
képviselő testületi döntés született 85/2017.(VI.22.) számú képviselő‐testületi határozatban.  
 
 Tervezési szerződés került aláírásra 2017.06.23‐án generál‐tervezési szolgáltatás elvégzésére.  
A tervezési feladatokkal kapcsolatos dokumentumokat összefogottan elhelyezésre kerültek a 
dossziéban:  
‐3 db árajánlatkérés 2017.06.08‐án kiküldésre került /  
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‐Tervezési szerződés, 
‐ a feladat ellátás teljesítés igazolása 2017.09.29,  
‐számlája 2017.09.29‐án kiállításra került,  
‐pénzügyi teljesítéséről szóló bankszámla kivonat 2017.10.06. 

Kifizetési	kérelem	

Kifizetési kérelem került benyújtásra 2017.06.08 ‐án. 

A megvalósulási tervet, kivitelezési és műszaki szakmai dokumentumokat és a nyilvánosságra 
vonatkozó dokumentumokat bemutatták.  

A projekt előkészítésének folyamata, pályázat folyamata a belső ellenőrzés által kijelölt évben 
a  kezdeti  szakaszában volt.   A 2017. évi  zárszámadás 12.  számú melléklete  szerint Kéthely 
Község Önkormányzatának  európai  uniós  támogatással megvalósuló  programjai,  projektjei 
2017. évi bevétele 173.328.585 Ft volt, kiadása 8.825.030.  

A  pályázat  megvalósulása  érdekében  keletkezett  dokumentumok  logikai  sorrendben, 
ellenőrizhető  rendezettségben  kerültek  elhelyezésre,  szabálytalanság  nem  került 
megállapításra.   

Kéthely, 2018. 09.27. 

Forró Barbara s.k. 
belső ellenőr 
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intézkedések 
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lépések

Megjegyzé
s

1. 1681/2018

Javaslom a rendelkezésre álló szabályzatok
listájának aktualizálását elvégezni. Reprezentációs
kiadásokra, vezetékes telefonra és a közérdekű
adatokra 2017.09.01-SZMSZ szabályzatai közötti
szerepeltetésére. 

 A Kéthelyi Közös Önkormányzati 
Hivatal SzMSz-ének záró rendelkezését 
képező szabályzatlistát aktualizáljuk, a 
Reprezentációs kiadásokra, vezetékes 
telefonra és a közérdekű adatokra 
vonatkozó szabályzatokkal az SzMSz-t 
kiegészítjük.  

K/1681/2/2018.
Kéthely és Balatonújlak 
Községi Önkormányzatok 
Képviselő-testületei

Nagy Gáborné 
jegyző

2018.11.30

2. 1681/2018

Gépjárművek igénybevételének és használatának
szabályzatában megállapított költségtérítés
összegét javaslom az Önköltségszámítási
szabályzatban előírt előkalkulációs sémával
alátámasztani. 

Gépjárművek igénybevételének és
használatának szabályzatában
megállapított költségtérítés összegét
Önköltség-számítási szabályzatban előírt
előkalkulációs sémával támasztjuk alá.  

K/1681/2/2018.
Kéthely Község 
Önkormányzaánaok 
Képviselő-testülete

Nagy Gáborné 
jegyző

2018.11.30

Ellenőrzött szerv tölti ki és megküldi a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül (Bkr. 45.§ (3) bek.) Ellenőrzött szerv tölti ki és megküldi a legutolsó határidő lejáratát 
követő 8 napon belül a beszámolóval együtt. (Bkr.: 46.§ (1) bek.)

Intézkedési terv és beszámolás
Iktatószám: 2018.09.25

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Kéthely Község Önkormányzata


