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I./ 

AZ ELLENŐRZÉS SZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

Az ellenőrzést végző szervezet: 
Balatonújlak Község Önkormányzata 

Forró Barbara  

A vizsgálat célja: 

A vizsgálat célja, hogy a 
- pénzkezelési szabályzatban rögzítésre 

kerültek-e a gazdálkodással összefüggő 

események, kötelező folyamatok, bizonylatok, 

a felelősségi jogkörök, a gyakorlatban annak 

megfelelően történik-e az alkalmazása.  

-  aktuális pénzkészlet állományának ellenőrzése 

- a szervezet működésére és gazdálkodására 

vonatkozó szabályzatok teljeskörűsége biztosított-

e? 

Ellenőrzött szervezet(ek)/szervezeti 

egység(ek): 

Balatonújlak Község Önkormányzata 

8712 Balatonújlak, Templom utca 3. 

Az ellenőrzés típusa: Rendszerellenőrzés és szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya: Pénzkezelési szabályzat, pénztári rovancs 

Vonatkozó jogi háttér: 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 

Alkalmazott ellenőrzési módszerek 

és eljárások: 

Az ellenőrzést a nemzetközi standardokat 

irányadónak tekintve az ellenőrzési program 

ellenőrző kérdése, az ellenőrzött időszakban 

hatályos jogszabályok, szakmai szabályok és 

ellenőrzési módszertanok figyelembevételével: 

megfigyelés, kérdésfeltevés, összehasonlítás, 

dokumentumok helyszíni ellenőrzésével, 

okmányok bekérésével történt.  

Ellenőrzött időszak: 2020. év 
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Ellenőrzés kezdete és vége: 2021.07.26.-2021.08.05. 

A helyszíni ellenőrzés kezdete és 

vége: 
2021.07.26.-2021.08.05. 

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 

Vimmer István polgármester 
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II./ 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

A vizsgálat során felmérésre és értékelésre került az önkormányzatra vonatkozó pénzkezelési 

szabályzat, annak alkalmazása. Helyszíni ellenőrzés során aktuális pénzkezelés és 

pénztárkészlet ellenőrzése volt.  

Az ellenőrzés a rendelkezésre álló bizonylatok, dokumentumok, nyilvántartások 

vizsgálatával és elemzésével, közvetlen interjúk alkalmazásával került lefolytatásra, 

elektronikus formában előzetes adatbekérések alapján mintavétellel történt a helyszíni 

ellenőrzésre a gazdasági események tételeinek kiválasztása.  

 

A rendelkezésre álló idő alatt az elvégzett munka elégséges volt a megalapozott 

vélemény kialakítására.  

 

Főbb megállapítások: 

 

Az ellenőrzési programnak megfelelően az önkormányzat pénzkezelési szabályzatának 

ellenőrzésére került sor. A kontrollkörnyezet kialakításának szabályzatait több jogszabály 

határozza meg. A gazdálkodást általánosságban meghatározó törvény a számviteli törvény 

2000. C. törvény 14. § (5) bekezdése és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11. ) 

Kormányrendelet 50. § (1) bekezdése. A jogszabályban rögzítve van a pénzkezelési szabályzat 

készítése és kötelező elemei.Balatonújlak Község Önkormányzatára vonatkozó pénzkezelési 

szabályzatot 2020.01.01- hatállyal elkészítették.  

A törvény szerint. rendelkezni kell belső szabályzatban a pénzforgalom (készpénzben, 

illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi 

feltételeiről, felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök 

közötti forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási 

rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány 

ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, 

a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos 

nyilvántartási szabályokról. 

 

A törvényben rögzített területeket a jelenleg hatályos szabályzatuk tartalmazta.  
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A Korm.Rendeletben a napi készpénz záró állomány maximális mértékét előírták, amely 

szertint a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga a 

kiadási előírányzatok főösszegének 1,2 %-a, vagy ha ez az összeg  nem éri el az ötszázezer 

forintot, a napi készpénz záró állomány maximális mértéke ötszázezer forint.  

 

A hatályos szabályzatukban a napi készpénz záró állománya a megengedett 500.000 Ft-nál 

lényegesen alacsonyabb 100.000 Ft-os értéken került meghatározásra.  

 

A helyszínen végzett pénzkészlet ellenőrzésekor megállapításra került, hogy a 2021.07.30. 

pénzkészlet aktuális egyenlege 98410 Ft volt. A pénztárjelentésen szereplő tételeket 

megfelelően alátámasztotta a csatolt bizonylatokkal. Az időszaki pénztárjelentésen szerepló 6 

bizonylaton szerepeltek a  kötelező elemek.  

Szabálytalanul a napi pénztárjelentés helyett időszaki pénztájelentés,  2021.07.29-2021.07.30. 

időszakra került kiállításra.  

A pályázati kifizetések áthúzódása miatt a pénztárban záró készlet 125660 Ft volt, amely 

meghaladta a szabályzatban rögzített maximális napi pénztári záró készletet.  

A pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és 

ellenjegyzés hatásköri rendjét belső szabályzatban meghatározta. A vizsgált időszakra a 

pénztárbizonylatokon megfelelően szerepeltek az aláírások, pénztári tételek vizsgálata során 

nem került további hiányosság megállapításra.  

A pénztárosi feladatokat ellátó személyek pénztári feladataikat a munkaköri leírásban 

kell rögzíteni. A vizsgált időszakban több alkalommal a helyettes végezte el az önkormányzat 

házipénztárának vezetését. Munkaköri leírása azonban nem terjedt ki konkrétan a 

pénztárhelyettes feladatellátásra, amit javaslok bővíteni.   

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentés további részében 

található.  
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Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek vezetőivel egyeztettük, melyről készült 

jegyzőkönyvet mellékelem. (Az egyeztető (záró) megbeszélést követően esetlegesen 

fennmaradt vitás álláspont ismertetése).1 

 

Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról 

összességében2: megfelelő 

                                                      
1 Abban az esetben, ha volt egyeztető megbeszélés. 
2 Bkr. 41. § (4) bekezdése alapján Az ellenőrzési jelentés vezetői összefoglalójában az ellenőrzés eredményét és 
a feltárt hiányosságokat összefoglaló értékelést kell adni. 
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III. 

 

FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS JAVASLATOK 

Srsz. Megállapítás Rangsor Kockázat/Hatás Javaslat 
Intézkedést igényel? 

(igen/nem) 

1. Az 

államháztartás 

számviteléről szóló 

4/2013. (I.11. ) 

Kormányrendelet 50. § 

(1) bekezdése szerint 

min. 500.000 Ft lehet a 

pénzkészlet záró 

állománya. Az 

ellenőrzéskor a 

zárókészletet 

szabálytalanul 

meghaladta a 

pénzkészlet. 

/2021.07.30.-án./ 

Általános jelentőségű/ 

közepes kockázat 

A pénzkészlet nem 

jelentősen, de 

meghaladta a 

szabályzatban 

meghatározott értéket. 

A pénzügyi 

előfordulás kockázata 

megnövekedett, 

hatása általános. 

Jelentős kockázatú a 

pénzkészlet állomány 

értékének betartása. A   

tervezett kifizetésekre 

felvett összeget nem 

tudja a pénztáros 

befizetni a 

bankszámlára 

technikailag 

Javaslom a 

pénzkészlet záró 

értékének 

megemelését, a 

szabályok 

betartásának 

érdekében.  

igen 
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kivitelezhetetlen a 

településen. /Nincs a 

számlavezetőnek 

pénztára/ 

2.  A helyszínen végzett 

pénzkészlet 

ellenőrzésekor 

megállapításra került, 

hogy a 2021.07.30. 

pénzkészlet aktuális 

egyenlege 98410 Ft 

volt. A 

pénztárjelentésen 

szereplő tételeket 

megfelelően 

alátámasztották a 

mellékelt bizonylatok. 

6 bizonylaton 

szerepeltek a  kötelező 

elemek.  

Szabálytalan, hogy a 

napi pénztárjelentés 

Általános jelentőségű/ 

közepes kockázatú 

A szabályzatban 

meghatározottak 

szerint kell a 

pénzkezelési 

folyamatokat 

elvégezni. Sérült a 

belső szabályzatban 

rögzített folyamat, a 

napi pénztári 

készpénzállomány és a 

záró készlet befizetése 

nem valósult meg.  

Magas hatás, mert a 

szabályzatban 

meghatározott 

szabályok nem 

tartható be.  

Javaslom a 

pénzkezelési 

szabályzatban 

rögzítettek betartását, 

napi pénztárjelentés 

elkészítését.  

Igen 
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helyett időszaki került 

kiállításra. 

A pályázati kifizetések 

áthúzódása miatt a 

pénztárban záró 

készlet 125660 Ft volt 

2021.07.29-én, zárása 

a pénztárnak nem 

történt meg.  

3 A pénzkezelési 

szabályzatban 

meghatározásra 

kerültek a pénztáros és 

helyettesének 

feladatai. A munkaköri 

leírásban azonban a 

helyettes feladatai 

nem kerültek 

rögzítésre.  

Általános jelentőségű/ 

közepes kockázatú 

A dolgozó 

munkakörébe ellátott 

feladatokat kell 

tartalmaznia a 

munkaköri leírásnak. 

Alkalmanként egy-

egy feladat ellátására 

megbízható, azonban 

a pénzkezelés állandó 

feladat, amelyet 

javaslok a munkaköri 

leírásba beépíteni.  

Javaslom a munkaköri 

leírás bővítését a 

pénztáros helyettesi 

feladatokkal.  

Igen 
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IV./ 

 

RÉSZLETES JELENTÉS 

 

 

A jelentésben használt rövidítések, alkalmazott jogszabályok a vizsgálat során: 

1. Önkormányzat: Balatonújlak Község Önkormányzata 

2. Hivatal: Kéthelyi  Közös Önkormányzati Hivatal 

3. Áht.: 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 

4. Ávr.: 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról 

5. Áhsz.: 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 

6. Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 

7. Mötv. : 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

 

Pénzkezelési szabályzat  

Az ellenőrzési programnak megfelelően az önkormányzat pénzkezelési szabályzatának 

ellenőrzésére került sor. A kontrollkörnyezet kialakításának szabályzatait több jogszabály 

határozza meg. A gazdálkodást általánosságban meghatározó törvény a számviteli törvény, a 

2000. C. törvény, amely 14. § (5) bekezdése és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 

(I.11. ) Kormányrendelet 50. § (1) bekezdése.   

 

Balatonújlak Község Önkormányzatára vonatkozó pénzkezelési szabályzatot 2020.01.01- 

hatállyal elkészítették.  

A törvényben előírt kötelezően rendelkezni kell a pénzforgalom (készpénzben, illetve 

bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, 

felelősségi szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti 

forgalomról, a készpénzállományt érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi 

készpénz záró állomány maximális mértékéről, a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő 
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eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás feltételeiről, a pénzkezeléssel 

kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos nyilvántartási 

szabályokról. 

A törvényben rögzített területeket a jelenleg hatályos szabályzatuk tartalmazta.  

 

A Korm.Rendeletben a napi készpénz záró állomány maximális mértékét rögzítették. A 

készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga ne haladja meg a 

módosított kiadási előirányzatok főösszegének 1,2%-át. Ha a módosított kiadási előirányzatok 

főösszegének 1,2%-a nem éri el az ötszázezer forintot, a napi készpénz záró állomány 

maximális mértéke ötszázezer forint.  

A hatályos szabályzatukban a napi készpénz záró állománya a megengedett 500.000 Ft-nál 

lényegesen alacsonyabb 100.000 Ft-os értéken került meghatározásra.  

 

2021. 07.30-i napon 

 

A Balatonújlak Község Önkormányzatának pénztár rovancsára került sor.  

A pénztár mai nap került zárásra az áthúzódó pályázati kifizetések miatt.  

 

A pénztárban 98410 Ft volt az időszaki jelentés szerint, címletjegyzék alapján a következő 

címletekben: 

Címlet Darabszám Érték Ft 

10000 5 50000 

5000 8 40000 

2000 1 2000 

1000 3 3000 

200 9 1800 

100 8 800 

50 10 500 

20 12 240 

10 6 60 

5 2 10 

Összesen  98410 
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A helyszíni ellenőrzés során a címletjegyzékben megegyező készpénz volt a kasszában.  

A pénzkezelés során használt tároló  

A pénzkezelési órák meghatározásra kerültek a szabályzatban. Kedd és csütörtökön, amelyet 

2021-re történt COVID-19 járvány miatt bevezetett változásokat.  

 

- Szabályzatuk szerint a pénztár maximális záró állománya 100.000 Ft, amely betartása a 

két napos kifizetésekkel tudták tartani. A pályázati kifizetések  

A pénztárjelentésen szereplő 6 tételről pénztárbizonylatok készültek, amelyeken az 

utalványozó, pénztáros  és az ügyfél aláírásai rendre szerepeltek.  

Utalványrendeletek nyomtatásra kerültek a bizonylatokhoz, illetve a  mellékletekel 

megfelelően rendelkeztek. /számla,átadási-átvételi elismervények és banki bizonylatok/ 

 

Pénztáros Magyar Krisztina volt az ellenőrzés idején 2021. évben. Pénzkezelési 

jogosultságának ellenőrzése során megállapításra került, hogy az utolsó hatályos munkaköri 

leírása 2017.07.04-én készült, igazgatási ügyintézői munkakörben. A feladatainak részletezése 

tartalmazta a házipénztár működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körű ellátását.  

Pénzkezelési szabályzat mellékletében került elhelyezésre a pénzkezelői nyilatkozat, illetve a 

szabályzat megismerési záradékát aláírásával ellenjegyezte.  

3.4. pont szerint naponta kötelez a pénztárjelentést elkészíteni. A rovancs során két napos 

időszakot tartalmazott a pénztárjelentés.  

 

Pénztári feladatok helyettesítő személyének munkaköri leírásában a feladatellátás nem 

szerepel, sem a pénztár helyettesi, sem az ellenőrzési feladata.  

 

 

2020. évi pénztári tételek ellenőrzése 

 

2020. évben 675 db főkönyvi tétel került a könyvekben rögzítésre. A vizsgált időszakból 

kiválasztott időszakban a tételeknél hiányosság a pénzkezelésben nem került feltárásra.  



13 
 

A támogatásoknál a kiadási pénztárbizonylatok mellé megfelelően elhelyezték az 

alapbizonylatokat, a jubileumi támogatás egyénenkénti bizottsági határozatokat tartalmazta, 

2020-07-30,  a kifizetett temetési támogatás melléklete a kiadott határozat  – 2020-07-30.  

Pénztári kifizetések között a rendkívüli települési támogatások határozatokkal kerültek 

alátámasztásra.  

 

Minden pénztárjelentésnél a pénzkészlet címletjegyzékkel került zárásra. Napi pénztárzárások 

szabályzatban rögzítettek szerint készültek.  

 

Pénzkezelési szabályzat szerint a pénztár átadásról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az elkészített 

jegyzőkönyveket a vizsgált időszakokra -2020.03,06, 2020-03-12-2020.03.18, 

2020.04-23-2020-04-27 közötti ügyintézői váltáskor elkészítették, a pénztári dokumentumok 

mellett megfelelően elhelyezték. 

 

Összességében a házipénztár vezetése megfelelően szabályozott, a szabályzatban 

rögzítettek érvényesülnek a gyakorlatban. A feltárt hiányosságok nem jeleznek komolyabb 

hiányosságot, átláthatóság biztosított a folyamatok rendszerben. Az ellenőrzési jelentésben 

közölt megállapítások nem utalnak alapvető gyenge pontokra a szervezetnél. 

 
Kéthely, 2021. augusztus 12. 

         Forró Barbara 

belső ellenőrzési vezető 

 
Az ellenőrzési jelentés tervezet egy példányát átvettem.* 

 

 

Dátum:…………………….          
                 ……………………………………… 

        Ellenőrzött szerv vezetője 

 

 

 

* Személyes átadáskor használandó 
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Záradék 

 

 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 45.§ 

(1)-(2) bekezdések értelmében az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, szervezeti 

egység vezetője köteles a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és 

vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon 

belül intézkedési tervet készíteni és azt haladéktalanul megküldeni az ellenőrzést végző szerv, 

illetve szervezeti egység belső ellenőrzési vezetőjének véleményezésre. 

 

Marcali, 2021. augusztus 12. 

 

 

         Forró Barbara 

belső ellenőrzési vezető 

 

 

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem.* 

 

 

Dátum:…………………….         

                      ………………………………… 

         Ellenőrzött szerv vezetője 

 

 

 

* Személyes átadáskor használandó 
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intézkedési terv 
iktatószáma

Az intézkedést 
tartalmazó 

intézkedési terv 
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kapcsán 
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lépések
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1.

Javaslom optimalizálni a pénzkészlet záró 
értékét a környezeti feltételekhez és azt a 
pénzkezelési szabályzatban rögzíteni.  

A pénzkészlet záró 
értékét 500 e Ft-ban 
fogjuk meghatározni a 
pénzkezelési 
szabályzatban.

K/2239/2021. Vimmer István 
polgármester

Babos Mónika 
pénzügyi ügyintéző

2021.12.31

2.

Javaslom a pénztáros tartsa be a  
pénzkezelési szabályzatban rögzített 
szabályokat és a meghatározottak szerint 
naponta készítsen  pénztárjelentést. 

A pénztárjelentést a 
jövőben minden 
munkanap el fogjuk 
készíteni.

K/2239/2021. Vimmer István 
polgármester

Magyar Krisztina 
pénztáros

2021.08.31. és 
folyamatosan

3.

Javaslom a megbízott pénztáros-helyettes 
munkaköri leírás bővítését a pénztáros 
helyettesi feladatokkal. 

A pénztáros 
helyettesítésével 
megbízott 
köztisztviselő 
munkaköri leírásában 
rögzíteni fogjuk a 
pénztár helyettesi 
feladatok ellátási 
kötelezettségét.  

K/2239/2021. Vimmer István 
polgármester

Nagy Gáborné                        
jegyző

2021.08.31

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: 2021.08.19

Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Balatonújlak Község Önkormányzata



1 Ellenőrzés iktatószáma (azonosítója) K-1808/2019

2 Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti 
egységek megnevezése

Balatonújlak Község Önkormányzata

3 Ellenőrzés tárgya A pénzkezelési szabályzat, pénztári rovancs

4 Vizsgált időszak 2020

5 Ellenőrzés típusa
rendszer és szabályszerűségi ellenőrzés

6 Időszükséglet (munkanap) 15

7 Résztvevők Forró Barbara

8 Ellenőrzés kezdete
terv

2021.07.26

tény
2021.07.26

9 Helyszíni ellenőrzés kezdete
terv

2021.07.26

tény
2021.07.26

10 Helyszíni ellenőrzés vége
terv

2021.08.05

tény
2021.08.05

11 Ellenőrzési jelentés-tervezet elkészítése
terv

2021.08.12

tény
2021.08.12

12 Ellenőrzési jelentés lezárása
terv

2021.08.19

tény
2021.08.19

13 Intézkedési terv készítés szükségessége igen

14 Megállapítások száma 3

15 Javaslatok száma 3

16 Elfogadott javaslatok száma 3

17 Szabálytalansági gyanú n

18 Intézkedési terv elkészült igen

19 Intézkedési terv státusza folyamatban

20 Az intézkedési terv teljesítésének dátuma folyamatban

Ellenőrzés nyilvántartása
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