Immateri6lis javak 6rt6kesi16se

0

0

0

Egy6b tdrgyi eszkdzdk 6rtdkesitdse

0

0

0

0

3 912

Elvon5sok 6s behzetdsek bevdtelei

0

0

Egy6b miikdd6si c6hi t:lmogat6s
6llamh6ztartason beliilrol

0

3 942

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Ktilts6gvet6si bev6telek tisszesen

ts 092

18

BEVETELEK oSSZESEN:

267 439

286 594

3. Miiktid6si c6lt tdmogatdsok

6llamh{ztartrison treliilrtil

- ebb6l EU ldmogat6s
4. Felhalmoz6si c6hi tdmogatris

:illamhriztartrlson beliil16l
- ebb<i,l EU tamogat6s

Miiktid6si c6lt ritvett p6nzeszktiztik

5.

6. Felhalmoz:isi c6hi

ritvett

p6nzeszkiiztik
7.

Ktizhatalmi bev6telek

10.

I

3 942

100,0%

0

62r

3 942

1.8

621

306 645

100,0%

l00,0Yo
98,60

A

kiemelt elSiriinyzatok a fenti tabliiban r6szletezett m6don teljestiltek. Auamh6aartason
beliili egy6b mrikdd6si c6lra 3942e Ft tdmogatrist kaptunk melyet 100%-ban felhaszn6ltunk.
2016. 6vben a k6lts6gvet6si bev6telek az dsszes bev6tel 6,16 %{ tettdk ki.

Finansz{rozdsi bevdtelek teljes iildse
A 2016. 6vi bev6telek alakulisa (adatok

Megnevez6s

e Ft-ban)

Eredeti
el6irdnyzat

M6dositott

III.

Tcljesit6s

el6irld'nyzat

Index
(telj.
100/m6d

el6ir.

9. Finansziroz{si bev6telek

271 502

288 024

283 6s3

98,5o/o

K6lts6gvet6si maradvAny igdnybev6tele

0

86

85

98.8%

Vrillalkoz6si maradv6ny ig6nybevdtele

0

0

0

271 502

287 938

283 568

98j%

267 439

286 594

306 64s

98,6'/.

Ir6nyit6 szervi (dnkorm6nyzati)
tiimogat6s (int6zm6nyfi nansziroz6s)
10.

BEVtTELEK OSSZESEN:

6

A finansziroz6si bev6telek a fenti t6bkiban r6szletezett m6don teljesiiltek. Az irrinyit6 szervi
(6nkorm6nyzati) tifunogatest a kcivetkezoke forditottuk: Int€zm,nyvezetbi b6rjuttat6sa,
b6rkompenz6ci6, Agoston P6ter u. 6voda elektromos m6ro6rdjrinak cserdje, homokoz6k
dpitdse 6s feltjitrisa.
2016. 6vben a finansziroziisi bev6telek az dsszes bev6tel 93,84 %-rit tett6k ki.

KA hs dgv etdsi kiadds

o

k alak ulds a

A kiemelt el6iriinyzatok teljesit6s6n6l trillepds nem volt.
Az intdzJJ,'ny el6ir6nyzott o,sszes kiad6sa ndvekv<j tendencidt mutat.
A 2016. 6vi kiadrisok alakul{sa (adatok

Megnevez6s

1.

Miiktid6si ktilts6gvet6si kiadfsai

e

Ft-ban)

Iiredcti
cliiir:inyzat

M6dositott

III.

Teljesit6s

el6irinyzat

Index
(telj.
100/m6d
el6ir.

285717

2983t2

289677

97 ,,lo

Szemdlyi j uttatrisok

t72841

173215

172896

99,8%

Jriruldkok 6s szociiilis hozzijuulasi ado

50022

51158

50194

98,10/o

Dologi kiad6sok

62854

73939

66581

90,1%

Ellitottak dologi kiad6sai

0

0

0

0

0

0

2. Felhalmozf si ktilts6gvet6s kiad:isok

877

8333

77

Beruhazisok

852

8308

7743

93,2%

Fettjitrisok

25

25

0

0%

Egy6b felhalmozdsi c61[ kiad6sok

0

0

0

0

0

0

286594

306645

297420

tisszesen

Egydb miikdd6si

cdlt kiadasok

43

I

92,9o

- ebb6l EU-s forrdsb6l trim.

megval6sul6 programok, proj ektek
kiad6sai
3. Kiadrisok Osszesen

97"/"

A szem6lyi juttatisok kifizetds6nek teljesitdse egyenletes iitembe fol).t.

A b6r ill. a jrirul6kok m6dositott el6ir6nyzat6nak

<isszege biztositotta a rendszeres 6s nem
jellegr.i
rendszeres szemdlyi
kiadrisokat. A felhaszniilis mutat6ja: 99,43 %.

7

2016. 6vben jubileumi jutalomban r6szesi.ilt 4 fd 6vodapedag6gus ( Szikszai Erzsdbet, R6di
Zsuzsanna, T6th Levent6n6, Keresztesi B6lAni), 1 fti 6vodatitkar ( Demk6nd Bartha Judit) 6s
I f6 pedag6giai asszisztens ( Feh6r Ferencn6). Az dsszes kifizet6sre keriilt nett6 6sszeg
5801563 F1 + jri-ulik volt.
20i 6. 6vben 2 fo 6vodapedag6gus 6s 2 fti technikai alkalmazott t6lt6tte le a felment6si idejdt

Az inl6zm6ny dolgoz6inak a ferurtart6 6ltal biztositott ltkezlsi hozzttjiru,lds dsszege eg6sz
6vben biztositott volt, nett6 5000 Ft/fo dtkezdsi hozzdjarulls kihzetdse megtdrtdnt. A
technikai dolgoz6k szdmira a Kertvarosi p6tl6k foly6sitesa is megt6rt6nt.
saj6tos nevel6si ig6nyii (SNl)gyermekekkel v6gzett munkiinkra vonatkoz6 eliar6st a
pedag6giai programunk rdgzit| 2016. szeptembertol- decemberig a fenntart6 az SNI-s

A

gyermekekkel kdzvetleniil foglalkoz6 6vodapedag6gusok 6s pedag6giai asszisztensek r6sz6re
havi br.l0 000 Ft es6lyegyenl6sdgi p6tldk kifizet6s6t biztositotra. Ez 16 f6 volt
int6zm6nyiinkben.

A kdzleked6si k6lts6gt6rit6sre jogosultak r6sziikre

jriLr6 trlmogatiist megkapt6k.

A dologi kiadisok teljesit6se 90,17o-ot mutat.

Kdlts6gvet6si elldtottsig, az 6sszerii gazdflkodr{s 6rdek6ben megtett l6p6sek:
A dologi kiad6sok k<ilts6gvetdsi fedezete elegend<i volt a sziiksdges tfugyi eszk6z<jk
beszerz6s6re, a jeies napok, tinnepek, programok, a folyamatosan jelentkez6 karbantartrisi
feladatok fnanszirozitsira. A soron kiviili, nagyobb dsszegii fehijitdsi munkrilatokat a
fenntart6 fi nanszirozta.
Az dsszerii gazd6lkod6s megval6sit6sa 6rdek6ben,
eszkdz beszerz6se esetdn szempont a
mrikddtet6s kdltsdge, a k6sziil6k energiafelhaszn6liisiinak nagys6ga.
A gazd6lkodas toviibbi 6sszenisit6se teriilet6n fontos energiak<iltsdg cscikkent6 tdnyezrii
voltak az 6ptletek kicser6lt, korszeni nyiliszar6i, az 6piilet h6szigetel6se.
Tiirgyid6szakra es6 6ll6eszkdz beszerzdseink tulnyom6 rdsze az elhasm6l6dottak
megfj itAsiira, kicser6l6s6re, kisebb r6sze az eszkdzitllom(ny fejlesztds6re, bovit6s6re irrinyult.
Az 6ll6eszkdzeink elhaszn6l6d6sa a fizikai kop6sra, valamint az elavuliisra vezethet6 vissza,
amit karbantart6ssal, ill. javitissal igyekeztiink lassitani.

tj

Az 6tkeztet6k az eg6szs6ges

t6plalkoz6s k<ivetelm6nyeinek megfelelo 6trendet, min6s6gi
nyersanyag felhaszn6l6st, korszerii f6z6si technik6t alkalmaztak az dtelkdszit6s sor6n. Az 6tel
allergiris gyermekek szitrnitra a speci6lis 6trendet biztositott6k. A tdrit6smentesen dtkezo
gyermekek hirinyzrisrit a sziil6k felel<iss6gtudat6nak er6sit6s6vel, a tdrv6nyes 6s takardkos
gazd6lkod6s elveinek megfelel6en, naponta nyomon kdvetjiik.
kcilts€ghatdkonys6g
6rdek6ben az 6rintett sziikiket szem6lyesen k6rttik meg, hogy gyermekeik hi6nyziisa eset6n
tegyenek eleget a I Lizirendben is rdgzitett-hianyzds eset6n az €teladag lerendel6se-

A

8

kdtelezettsdgeiknek. A csal6dokkal val6 egytittmiikdd6s sor6n ezen
pozitiv vriltoz6s volt tapasztalhat6.

a teriileten

m6rhet<j,

Felhalmozisi ktilts6gvet6s kiad6sai:

A 2016.6vben az Agoston Pdter utcai int6zmdny teljes fehijitdsrira keriilt sor. Megrijultak

a

bels6 helyis6gek : csoportszobdk, felnott 6s gyerek mosd6k 6s 6lt6z<ik, fejleszt6 helyis6gek,
iroda, stb. A konyhrit nemcsak fehijitottak, de rij modem berendez6st is kapott, t6bbek k6z6tt
mosogat6g6pet, 6s rozsdamentes britorokat.
Mivel az 6voddban nem volt ez6r1 mos6konyha kialakitiisara volt sziiks6g.
Minden csoportszobriba ldgkondicionril6 berendezdst telepitettek.
Az 6piilet lij tet6 6s hoszigeteldst 6s nyilAszar6kat kapott, illetve napkollektorok telepit6se is
megval6sult.

Az udvaron a csapaddkviz gyrijt6 kialakitrisara keriilt sor, 6s a tdrk<i burkolatos terasz

is

elkdsztilt.
Az Agoston P6ter u. 6s a Lindzsa u. 6piilet udvariira egy-egy trirol6sra alkalmas fahriz kertilt
telepitdsre.

A Cziriki

u. dptilet kerit6s6nek egy szakasza is feltjitrisra keriilt.

Varatlan karbantartdsi munkrilat nem volt.

Kiad:isok tisszescn: 97%o-os teljesiil6st,
Iler'6telek tisszesen: 98,67o tcljesit6st mutatnak.

A

kiadrisi 6s bevdteli oldal forgalm6t figyelembe v6ve, 2016. 6vben a k6lts6gvet6s,

6s

m6dositiisai biztositottriLk az intdzmdny zavartalan mtik6d6sdt.

Kd

A k6szletbeszerz6seket

ltsdgvetisi maradvdny

az dv folyaman a beiitemezett kdtts6g felhaszniil6s6val teljesitettiik.

A

szakmai anyagok beszerz6se folyamatos volt, az rij tan6v kezdet6re az indul6 csoportok
risz6re nagyobb beszerzdsek tdrtdntek.

A

2016 6vi k6lts6gvet6s ellirinyzata 6s annak III. sz6mri m6dosit6sa szerint a bev6telek
dsszesen 306 645 eFt. A bev6telek 2016.6vi teljesitdse 302 274 eFt. A kett6 kdzdti
ki.il6nbdzet, a bevdtel p6nzmaradvdnya 4 371 eFt.

A

2016. 6vi k6lts6gvet6s el6irinyzata 6s annak III. szimf m6dositdsa szerint a kiad6sok
dsszesen 306 645 eFt. A kiad6sok 2016. 6vi teljesitdse 291 420 eFt. A ketr6 kdzdtti
kiildnbdzet, a kiad6sok p6nzmaradv6ny a 9 225 eFt.

9

A lentiek alapjdn

az Napsugrir Ovoda 2016. 6vi pdnzmaradvrfurya 4 854 eFt.

A megval6sult kiadiisaink mellett tervezett kiadiisaink nem val6sultak meg, mivel 4
beadott kdtelezettsdg vrillakisunkat ( dsszess6g6ben Kb: 1000 eFt) elutasitotta a
GAMESZ. Indokl6suk szerint ezekre a tdteleke, illetve tov6bbi kiadrisokra nem volt
fedezeti.ink.

Az Intdzmdny vagyondnak alakuldsa

A lelt6rozris 2016. okt6ber6ben

az dves Utemterv szerint megt6rtdnt.

2016. 6vben az akibbi gyarapod6sr6l sz6molhatok be:
. Az 6vodai foglalkoztat6 eszkdzdk 6s jdt6kpark b6viil6se.
. Textilidk (rigynemri, abrosz, tdrdlkdz6) beszerz6se kiscsoportoknak.

.
.
.
.

Kiskertek feliijftasa 6s kialakitdsa, viriighagym6k illetve pal:iLntrik beiiltet6se.
Az 6ptiletek folyamatos karbantart6sa, 6llagmeg6vas.
Udvari jdt6kok 6s homokoz6k fehij itrisa, allagmeg6vrisa.
Mosogat6g6p beszerz6se Agoston u telephely

10

ovooa prlurirAsAval, raneaNranrAsAval rs enszrnzEsEvBr- KApcsoLATos ADAToK

Ovoda

Telephely

Beszerz6s megnevez6se

Brutt6 ira

Asaali sz6mit6gep

136271 Ft

Keritdsjavit6s

1431290 Ft

Salg6 polc irattdrba

Napsug6r

Cziriki u. 8-10

357t24 Ft

Z'rhat,3 femait'k iratt'rb a

20000 Ft

H{t6

66999 Ft

Zsrirkocsi ds platform kocsi
Biciklita{ol6 ds udvari sz€metes

94291 Ft

i16asztal csoportba

33990 Ft

50584 Ft

Fahbz

Napsu96r

L:indzsa u. 23.

287000 Ft
139900 Ft

Mos6gdp

Platform kocsi
Biciklitriro16 ds udvari szemetes

20631 Ft
50584 Ft

Babahiiz csere

Napsug6r

Borotvris u. 8-12.

Fahez
Kerit6s fel[jit6s
Kaputelefon kidpitds
Zuhanyv6laszfal
Tdrkd burkol6s ds terasz
Meleg burkol6s

[Napsu96r

Agoston P6ter u. 31-35.

285300 Ft
256000 Ft

Homokoz6
Platform kocsi
Biciklitaro16 ds udvari szemetes

20631 Ft
50584 Ft

420000 Fr
130000 Fr
82550 Ft
451217 Fr
2528495 Ft
2315337 Ft

Uvegezds, tiikiir

108903 Ft

B0torok

748409 Ft

Telefon 6s internet kidpitis

691642Fr

Asaalok

235640 Fr

Zsrirkocsi

Biciklit6rol6

73660 Fr
6s

udvari szemetes

Homokoz6 fel[jit6s

50584 Ft
179200 Ft

Budapest, 2017.m6rcius 10.

.33.,6

Tisztelettel:
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lorvrith Zsoltnd
Int6zm6nyvezet6
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Yezgkii nyila tkozat a bels6 kontrollrendszer

m ii

kiid6s616l

A) Alulirott Horv6th Zsoltn6, a Budapcst XVI. keriileti Napsugr{r Ovoda k<ilts6gvetdsi
szerv vezet6je jogi felel6ss6gem tudatSban kijelentem, hogy az eloiriisoknak megfeleloen a
2016. evben az Altalam vezetett kdlts6gvetdsi szervn6l gondoskodtam

) a
F
F
F
F
F
)
D
L
F

bels<i kontrollrendszer kialakitrisrir6l, valamint szabdlyszeni, eredmdnyes,

gazdasiigos 6s hat6kony mrik<idds6r6l,

olyan szervezeti kultirra kialakitdsrir6l, amely biztositja az elkiitelezetts6get

a

szervezeti c6lok €s 6rt6kek irant, valamint alkalmas az integrit6s drv6nyesit6sdnek
biaositdsara,
a k6,lts6gvet6si szerv vagyonkezel6s6be, haszn6lat6ba adott vagyon rendeltet6sszeni
haszn6latar6l, az alapit6 okiratban megjel<ilt tevdkenysdgek jogszab6lyban
meghatarozott k<ivetelmdnyeknek megfelelo ell6tasar6l,
a rendelkez6sre 6116 el<iir6nyzatok cdlnak megfelel6 felhaszn6lasriLr6l,
a kdlts6gvet6si szerv tevdkenysdgdben a hatdkonysrig, eredm6nyessdg 6s a
gazdas6goss69 kdvetelmdnyeinek 6rv6nyesitdsd16l,
a tervez6si, besz6moliisi, informSci6szolgdltatasi kdtelezetts6gek teljesitds6r6l, azok
teljess6gdr6l 6s hiteless6g6r6l,
a gazd6lkod6si lehet6s6gek 6s a k6telezettsdgek dsszhangjrir6l,
az int€zmdnyi szdmviteli rendr6l,
olyan rendszer bevezetdsdr6l, amely megfeleki bizonyoss6got nyijt az eljar6sok
jogszenis6g6re ds szab6lyszenisdgere vonatkoz6an, biztositja az elszamoltathat6sAgot,
tov6bb6 megfelel ahazai 6s kdzdss6gi szab6lyoknak,
arr6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szintj6n tiszt6ban legyenek a kitriz6tt
cdlokkal 6s az azok eldr6s6t segit6 eszkdz<ikkel annak 6rdekdben, hogy v6gre tudjak
hajtani a meghatarozott feladatokat 6s 6rtdkelni tudjrlk az el6rt eredmdnyeket. E
tev6kenys6gr6l a vezetoi besz6moltat6s rendszer6n keresztiil folyamatos inform6ci6val
rendelkeztem, a tevdkenys6get folyamatosan 6rt6keltem.

A vonatkoz6 jogszabiilyok bels6 kontrollrendSzehe vonatkoz6 el6ir6sainak az alilbbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollkdrnyezet:
- Szervezeti cdlrendszer 6s szervezeti fel6pit6s: Az int6zl;rftny cdljai meghatarozoltak, a
feladatelldt6s r6szletes szabiiyai az SzMSz-ben rdgzit6sre keriiltek. Az SzMSz a
jogszab6lyban el6irt kdtelez6 tartalmi elemeket tafialmazza, az SzMSz az alapito
okirattal 6sszhangban van . Az SzMSz rdszdtk€pezi az irt6zm6ny szewezeti fel6pit6se,
amely valamennyi munkakdrre vonatkoz6an 6ttekinthet6en taltalmozza a szervezeten
beltil elfoglalt helyet, az al6- ftil6- 6s mell6rendelts6gi viszonyokat.
- Bels6 szab6lyzatok: Az intlzrr,|ny rendelkezik megfelel5 belso szab6lyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualizril a jogszab6lyi 6s be1s6 v6ltoziisok szerint. A bels6
szabirlyzatokat a munkatritsak ismerik 6s alkalmazzik.
- Feladar ds felel6ss6gi k<irdk: Az int6zm6nyi feladatkdrtik az SzMSz-ben
meghatiirozdsra kertiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakdri leir5ssal,
amelyekben r6szletesen megtal6lhat6ak az ell6tand6 feladatk<irdk, a felel6ss6gi- 6s
hat6sk6rdk.
- Folyamatok meghataroz6sa 6s dokument6lisa: A k<ilts6gvetdsi szerv ellen6rz6si
nyomvonalainak szab6lyoz6sa folyamatban van.

I

Humdnerclforr5s: Az int6zmdnyn6l a hum6ner6fornis-kezel6s 6tl6that6, a kiv6laszt6si
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztat6s6n 6l az 6sztdnz6 rendszerig. Az
intdzmdny gondot fordit a humriner<iforriis megfelel<i kivailasZ6siira, megtart6s6ra,
fejlesa6s6re, hat6kony es eredm6nyes loglalkoZat6sriLra, megbecsiiidsdre.
Etikai drt6kek 6s integrit6s: Az intezm€ny miikdddsdben 6rvdnyestilnek a szakmai
felk6sztilts6g, a prirtatlansrig 6s elfogulatlans6g, az erkcilcsi feddhetetlens6g 6rt6kei,
biztositva van a kdz6rdek el6t6rbe helyezdse a mag6n6rdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkav6llal6it is integritas jellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tev6kenysdgek
tisszhangban vannak a szervezeli cdlokkal 6s az etikai drt6kekkel. A munkav6llal6k az
etikai elviinisoknak megfelel6en cselekszenek.

Integr6lt kockr2atkezel6si rendszer:
- A kock6zatok meghataroz6sa 6s felm6r6se: Az int6zm6ny tev6kenys6g6ben,
gazd6lkod6s6ban rej l6 kock6zatokat megiillapitottuk 6s felm6rtiik.
- A kockazatok elemzdse: Meghatiiroztuk a felmert kocki2atok bek<ivetkezdsi
val6szimis6g6t 6s az int6zm6ny szer,,tezeti cdljaira gyakorolt hatris6t. Ezek alapj iin a
kocki2atok rangsoroliisa megldrtdnt.

- A

kock6zatok kezeldse: Minden felmdrt 6s rangsorolt kockriaat eset6ben
meghataroziisra keriilt a kockrLatkezel6s m6dja, a kockiaatkezeldst a vezet6s minden
folyamatba be6g yazottat tdgzi.
kockdaatkezelds folyamatiinak feliilvizsgriLlata'.

- A

tekintettel

-

a

Az

intezmeny nagysiigrendj6re

kialakitott kock6zatkezel6si rendszer megfelel6,

a

bekdvetkezett

vtiltoz6sokhoz igazit{sa megt6rt6nik. Az alkalmazoll kockdzatkezel6si m6dszerek
megfelel6en segitik az int6zm6ny feladatell6tas6t, a szewezeti c6lok eldr6sdt.
Csal6s, komrpci6: A bels6 szab6lyzatok rendszere, a feladatok megoszt6sa, a feladat-,
felelossdgi- 6s hatriskdrdk meghatdrozotts6ga biztositja a sz6nd6koss6gb6l ered6
szabrilytalans6gok, integrit6st s6rt6 esem6nyek bekdvetkez6s6nek minimaliziiliis6t.

Kontrolltev6kenys6gek:
- Kontrollstratdgiak 6s m6dszerek: A kontrollsftat6gidk es m6dszerek fgy keriiltek
kialakitSsra a szervezel minden szintj6n, hogy bizositsak, hogy a kock6zatkezelds
sorin a szervezeti c6lokra hat6 kockazatok a meghatiirozott trir6shatrirokon beltil
maradjanak. A kontrolltev6kenys6geken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s
j6vahagyasi eljarilsrendnek, valamint az adatokhoz 6s informrici6khoz valo hozzdfdr6s
kontrolljanak.
- Feladatk6rdk sz€tvilasztAsa'. A szervezeten beliil a feladat- 6s hatrisk<irdk
sz6tvAlasztesra keriiltek olyan formdban, hogy egy szem6ly kez6ben se
dsszpontosulhassanak olyan eszkdzdk, jogok 6s lehet6s6gek, amelyek r6v6n
elker0lheti a m6sok 6ltali ellen6rz6st, illetve amelyek vissza6l6sekre, csaliisoka adnak
m6dot.
- Feladatv6gz6s foll'tonossdga: A dolgoz6k t6voziisakor valamennyi folyamatban l6vo
iigye a telephely vezet6-helyettesek kontroll6las6val keriil 6tadrisra.
Inform6ci6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
- Inform6ci6 6s kommunik6ci6'. Az intdzmlny vezet6se biztositja, hogy a munkat:irsak a
feladatuk ell6tris6hoz sziiks6ges relev6ns inform6ci6khoz kell6 id6ben hozzdjussanak.
Az inr€zmdryi kommunik6ci6 fontos elemei a vezeloi 6s bels6 drtekezletek.
- Iktat6si rendszer: Az int6zmdnyhez 6rkez6, az inl1zmeny 6ltal kiilddtt 6s a szervezeten
beli.il keletkezett iratok nyomon k6vet6se az iktatrisi rendszeren kereszttil val6sul meg.

2

Az int6zm6ny rendelkezik iratkezeldsi szabl yzallal, amely rdszletesen leirja, hogy
milyen eljrir6st kell kdvetni az irat keletkez6s6t6l annak megsemmisit6s6ig.
Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):
- A szervezeti c6lok megval6sftris6nak monitoringja:

folyamatos, naprak6sz

-

-

Az int6,zm6,ny vezetdse
inlorm6ci6kkal rendelkezik a szervezeti cdlok

megval6sitrisar6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatarsak rendszeres
besz6moltat6sa.
Be1s6 ellen6rz6s: Az intezm5,ny bels6 ellen6rzdsdt a polg6rmesteri hivatal bels<i
ellenorei lAtjak el. A bels<l ellen6rdk kockdzatelemz6s alapjrin hal6rozz!*- meg az

int6zm6nyn6l az ellen6rz6sek gyakoris6g6t. A bels<i ellen6r6k munkdjukat a
jogszab6lyokban, a m6dszertani ritmutat6kban 6s az Snkormiinyzat bels<i ellen6rzdsi
kdzikcinyv6ben meghatarozottak alapjrin v6gzik.
A belso kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok d(6kel€se 2016-ban megtdrt6nt.

Kijelentem, hogy a benyrijtott besz6mol6k a jogszab6lyi eloiriisok szerint a val6s6gnak
megfelel<ien, 6tl:ithat6an, teljes kdriien 6s pontosan tiikrdzik a sz6ban forg6 p6nztigyi 6vre
vonatkoz6 kiad6sokat 6s bevdteleket.

Kelt: Budapest,2017. mdLrcius 10.
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A kormdnyzati funkcid megnevezdse
Ovodai nevel6s, ellit6s szakmai feladatai

Sajritos nevel6si ig6nyii gyermekek 6vodai neveldsdnek,
ell6taisrinak szakmai feladatai

J

091 140

o vodai nevelds,

1

09601 5

Gyermekdtkeztetds k6znevel6si intdzm6nyben

5

09602s

Munkahelyi dtkeztetds kdznevel6si int6zm6n yben

elftit6s miiktidtet6si feladatai

A sashaimi Manoda ovoda feladatelr6t6sa a 20i6. 6vben a k6ltsdgvel6si tervezetnek
megfelel6en alakult.

A

gazd6lkod6si dv kezdete el6tt tdrtdnt a tervezes, Jz megkonnyiiette
a

gazd6lkodris beindul6s6t.

Kdny'trir utcai dpiiletiinkben 5 csoport tizemer, mely az inr6zm6ny sz6kherye,
Mritdszarka
utcai.telephelytink6n 3 csoport iizemelt. A gyermekldisz6m a 2016. ok6ber
i-jei statisaikai
ldtszdmot figvelembe v6ve 138 f6 vort. 2016. december 31-ig tovribbi gye.mek
o
k;;;i; -"g
az 6vod6ba jar6st.
A gazd6lkod6si 6v els6 8 h6napj6ban 15 fti sajritos nevel6si ig6nyii gyermeket szerepel a
statisztikai ldtszdmban, kdzcitttik 2 fo beszddlogyat6kos (2 ronet -szainit),
I f6 autizmus
spektrumzavarral ktizd6 (3 ftinek szirnit),6s 1 fo cs<ikkentlait6 (3f<inek szdmit).
Az 6v utols6 negyeddben 13 kiemelt figyermet, kiirdnleges binrism6dot igdnyr6 gyermek: g
autizmussal 616 (3 f6nek szrimit),
f<i Down-szind r6miLs (2 ron& sza,iit;,
ro
besz6dfogyat6kos (2 f6nek sz6mit) I fo egy6b pszich6s zavarral kiizd6 gyermekiink
volt. A
munkavrillal6k ldtszima 2016-ban 33,5 f<i volt.

I

l

r

Int6zm6nyiinknek 6nk6nt vallalt feladata nem volt, a kdtelezd feladatokat
tudtuk teljesiteni.

j6

szinvonalon

Kiadasaink teljesitdsdt maximalisan biztositotta a gyermekcsoportok programjair4 tisztasrigi
felsz.ereldsdre szakmai anyagok beszerzdsdre rendelkez6st.inkr" atO ttittrlegu"i6si
keret, ds a
munkav6llal6khoz kapcsol6d6 reprezent6ci6s keret: ,&iriindulas, karicsonyi vacsora.l.
Kriszdnjiik!
A t6ritdsmentesen 6tkez5 gyermekek szirna igen magas, 6s folyamatosan n<ivekszik.

A kdlts

dgvetds

i bevdtele k telj es iil dse

Mtik6ddsi bev6teleink eredeti el6iranyzata 5 537 000 Ft volt, amely a II. sz. m6dositrist
k6vet6en 6 431 679 Ft-ra viiltozott. A m6dositott el6iranyzathoz kdpesi a teljesitds 100%
volt.
A szolgriltat6sok ellen6rtdke tekintet6ben a teljesit6s 100o/0-os volt.
Az ellatdsi dijak a Fros el6i6nyzatr6l Ft-ra m6dosultak, a teljesitds szint6n 100%-os volt. t,ttal terveztiik, a III. sz. m6dosit6st kdvet<ien Ft-ra m6dosult. A teljesitds 100%-os volt.

teljesitds szintdn 100%-os volt. Egy6b mrik6ddsi bev6teleink eredeti
el6irdnyzata 0 Ft volt,
ami nem v6ltozott.
Kdlts6gvetdsi bev6teleinket dsszesen tervezti.ik az eredeti eloirrinyzatban,
a IIi. sz.
m6dosit6sban pedig Ft-ra nrivekedett. A teljesitds 100% volt.

A

fi n ansz[ro zds i b evdte le k te lj es illds e

Finanszirozisi bevdteleink eredeti el6iriinyz ata 145 672 000 Ft volt, a m6dositdsokat
kcivet6en
148 663 045 Ft-ra emelkedett. A tetjesitds 100% volt.

A kdltsdgvetdsi kiaddsok alakukisa (kiemelt elfiirdnyzatonkdnti bontdsban)
Szem6lyi oldalon:
Az eredeti eloirinyzat 86 501 000Ft volt, a m6dositiist kdveroen 85 I t3 503Ft
lett, a teljesftds
83 415917 Ft. Indoka: hosszasan nem takiltam sem 6vodapszichol6gust, sem a hatdrozott
idejii jogviszonyrinak megsziindsdt kcivetoen egy 6vodapedag6gus heryd-re sem
ko 6g6t.
J6rul6kok te16n:
Az eredeti ellitnyzathoz kdpest szinte 100%os a teljesitds. A ktikinbdzetet az eyrtir ewe
n<jvekv6 tApp6ru hozzajarulis okozza.
Dologi oldalon:
Az eredeti el6iranyzathoz /30 310 000/ k6pest a teljesit6s alacsonyabb /27 913 500Ft/, melyet
r6szben a nem

ttl

magas gyermekt6tsz6mnak, mrisrdsa a takardkoisdgnak tudok be.

Kiaddsaink eredeti el6irdnyzata lsl209 000Ft volt, a mridosit:lsokat ktivet6e n 163 929
l46Ft-ra emelkedett, a teljesit6s 155 455 997 vott.

Kdltsdgvetdsi maradvdny
Intdzn6nyiinknek 2016. €vi k6lts6gvet6si maradv6nya a p6nzforgalmi adatok szerint nem

keletkezett.

Az intdundny vagtondnak alakukisa
6vodrinkban 2016-ban zajlott leltar. Selejtezds n6hriny amortizril6dott kis6rtdkri technikai
eszkcizt 6rintett. Az intezm6nyi vagyonunk a 2016. 6vben nem viiltozott. Mat6szalka utcai
6ptiletben 1 gyermekmosdo 6s
6lt<iz<i feltjit6sa t6rt6nt meg, valamint az dpiilet
j6tsz6udvarrinak mriflivel val6 boritdsa is megt6rt6nt. Kdszdnjiik!
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Kmll

Benisnd Hepp Zsuzsa
6vodavezet6

A k6lts6gvetdsi szervek be1s6 konlrollrendszerdr6l 6s bels6 ellen6rz6sdrol sz6l6 37012011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tovribbiakban: Korm. rendele| I 1. $ (1) bekezddse alapjan a
kcilts6gvet6si szerv vezet6je kdteles a Korm. rendelet l. mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban drtdkelni a k6ltsdgvet6si szeru belso kontrollrendszer6nek minrisigdt. Tovribb6
a 11. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi dnkormdnyzoti kaltsigvetdsi szerv vezet1je o
nyilatkozatot az dves k)ltsdgvettsi beszdmol1val egli)tt ktildi meg az irdnyit| szerv
vezetdjdnek. A vezetdi nyilatkozotot a polgdrmester a zdrszdmaddsi rendelet tervezetdyel
eg)iitt terjeszti a hlpviself-testiilet eld. "
Fentiek szerinti kdtelezetts6gemnek megfelelve teszem meg a krivetkez<l nyilatkozatot:

Y ezet6i

nyilatkozat a bels6 kontrollrendszer mii ktid6s616l

A) Alulirott

Benisn€ Hepp Zsuzsanna, a Sashalmi Manoda 6voda k<iltsdgvetdsi szerv
vezet6je jogi felel<issdgem tudatiiban kijelentem, hogy az el6irrisoknak megfeleloen a 2016.
6vben az iitalam vezetett kdltsdgvetdsi szervn6l gondoskodtam

Fa

}
F

bels6 kontrollrendszer kialakitasrir6l, valamint szabrilyszeni,

olyan szeryezeti kultrira kialakft6srir6t, amely biztositja az elkdtelezetts6get

F
F
)
F

a

szewezeli cdlok 6s drtdkek irriLnt, valamint alkalmas az integritas drvdnyesitds6nek
biztositdsrira,
a kcilts6gvet6si szerv vagyonkezeldsdbe, haszn6lat6ba adott vagyon rendeltet6sszerti
haszn6latar6l, az alapit6 okiratban megjelolt tev6kenys6gek jogszabiilyban
meghatarozott k6veteim6nyeknek megfelel<i ell6t6sar6l,
a rendelkez6sre all6 el6irrlnyzatok c6lnak megfelel6 felhaszn6lasfu6l,
kdlts6gvetdsi szerv tev6kenysdg6ben
hat6konysiig, eredmdnyess6g 6s a
gazdasiigoss69 kdvetelmdnyeinek 6rv6nyesit6sdr<i l,
a tervez6si, besziimol6si, informdci6szolgeltat6si kdtelezettsdgek teljesit6sdr6l, azok
teljess696rcil 6s hiteless6gdrol,
a gazd6lkod6si lehet6s6gek 6s a kdtelezetts6gek <isszhangjar6l,
az int6zm6nyi sz6mviteli rendrril,
olyan rendszer bevezetds6r<il, amely megfelel6 bizonyoss6got nyijt az eljrirasok
jogszenis6gere 6s szab6lyszenis6gdre vonatkoz6an, biztositja az eiszrimoltathat6s6got,
tov6bbd megfelel ahazai ds k<izciss6gi szabiilyoknak,
arr6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szintj6n tisztiiban legyenek a kitrizdtt
c6lokkal es az azok e16r6s6t segito eszkcizdkkel arurak €rdek6ben, hogy v6gre tudjak
hajtani a meghatarozott feladatokat 6s 6rt6kelni tudjak az el6rt eredmdnyeket. E
tevdkenys6grol a vezetii besz6moltatas rendszer6n kereszti.il folyamatos inform6ci6vaL
rendelkeztem, a tevdkenysdget folyamatosan 6rt6keltem.

F
Fa
F

eredmdnyes,

gazdasiigos 6s hat6kony miikdddsdr6l,

a

A vonatkoz6 jogszab6lyok bels5 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6irasainak az aldbbiak szerint
tettem eleget:
Kontrollkdmyezet:
Szervezeti cdlrendszer 6s szervezeti feidpit6s: Az intdzmdny c6ljai meghatarozottak, a
feladatelliit6s rdszletes szabiiyai az SzMSz-ben r6gzit6sre kertiltek. Az SzMSz a
jogszab6lyban el6irt kdtelez6 tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapit6
okirattal <isszhangban van. Az SzMSz r6szdt k6pezi az intbzmeny szervezeli fel6pit6se,

-

4

amely valamennyi munkakdre vonatkoz6an 6ttekinthetoen tartalmazza a szervezeten
beltil elfogtalt helyet, az al6- Iti16- 6s mell6rendelts6gi viszonyokat.
Bels6 szab6lyzatok: Az int6zm6ny rendelkezik megfeleki bels6 szab6lyzatrendszenel,
amelyet folyamatosan aktualiz6l a jogszabrilyi ds belso viiltozrisok szerint. A bels6
szabalyzatokat a munkatdrsak ismerik 6s alkalmazzAk.
Feladat- ds felel6ssdgi krirdk: Az int€zmlnyi feladatk<jr6k az SzMSz-ben
meghat6roziisra kertiltek. Valamennyi dol9oz6 rendelkezik munkakdri leirrissal.
amelyekben rdszletesen megtalAlhat6ak az ell6tand6 feladatkdr<ik, a felel<iss6gi- 6s
hat6skdrrik.
Folyamatok meghatilrozdLsa 6s dokumentril6sa: Az int€,zmdrry elk6szitette 6s
folyamatosan aktualizalja a kdltsdgvet6si szerv ellenrirzdsi nyomvonalait.
Hum6neroforr6s: Az intdzmdnyndl a hum6ner6forriis-kezel6s ritl6that6, a kiviilasztrisi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoZatasrin 6t az osztonzl rendszerig. Az
intdzmdny gondot fordit a humiiner6forr6s megfelelo kiviilasZrisrira, megtart6srira,
fejleszt6sdre, hatdkony 6s eredmdnyes foglalkoztatdsara, megbecstil6s6re.
Etikai drt6kek 6s integrit6s: Az inteznlny mrik<idds6ben drv6nyesiilnek a szakmai
felk6sziilts6g, a p6rtatlansiig 6s elfogulatlans6g, az erkcilcsi feddhetetlens6g drt6kei,
biztositva van a kdz6rdek elotdrbe helyezdse a mag6ndrdekkel szemben. A szervezetot
ds a munkav6llal6it is integrit6s j ellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tevdkenysdgek
dsszhangban vannak a szervezeti c6lokkal 6s az etikai drt6kekkel. A munkavdllal6k az
etikai elvarrisoknak megfeleloen cselekszenek.
Integr6lt kockilzatkezel6si rendszer:

- A

Az

kockazatok meghat6ro zltsa 6.s felm6rdse:
intezmeny tevekenys6g6ben,
gazdrilkod6s6ban rej16 kockazatokat meg6llapitottuk 6s felm6rtti,k.

- A

a

kockazatok elemz6se: Meghatriroztuk
felmdrt kock6zatok bekdvetkez6si
val6szinris6g6t ds az intdzm6ny szervezeti cdljaira gyakorolt hataset. Ezek alapjdn a
kockazatok rangsoroldsa megldrtdnt.

- A

kock:iaatok kezel6se: Minden felm6rt
meghatarozasra keriilt a kockazatkezel6s m6dj4

6s

rangsorolt kockrizat

eset6ben

a kocktzatkezel6st a vezet6s minden

folyamatba be6g yazotlan v€gzi,

- A

kocki2atkezelds folyamatrinak feliilvizsgdlata: Az int6zm6ny nagys6grendjdre
a kialakitott kock6zatkezel6si rendszer megfelel6, a bekcivetkezett
villtoziisokhoz igazitbsa megtdrtdnik. Az alkalmazott kockazatkezel6si m6dszerek
megfelel<len segitik az intdzmdny feladatelldtAsAt, a szewezeti c6lok eldr6sdt.

tekintettel

-

Csal6s, kom,rpci6:

A bels6 szabdlyzatok

rendszere, a feladatok megosztiisa, a feladat-,

felel6ss6gi- 6s hataskdriik meghat6rozottsdga biztosida a sz6nd6koss6gb6l ered6
szabrllytalans6gok, integrit6st s6(o esem6nyek bekcivetkezdsdnek minimaliz6l6sSt.
Kontrolltev6kenys6 gek:

-

-

Kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek: A kontrollstratdgiAk 6s m6dszerek rigy keriiltek
kialakitrisra a szeryezet minden szintj6n, hogy biztositsak, hogy a kockdzatkezel6s
sor6n a szervezeti c6lokra hat6 kockrizatok a meghat6rozott trtdshatarokon beliil
maradjanak. A kontrolltev6kenys6geken beltil kiemelt szerepe van az enged6lyezdsi 6s
j6vahagy6si eljarrisrendnek, valamint az adalokhoz ds inform6ci6khoz valo hozzAf€rds
kontrolljanak.
Feladatkdrdk sz€tvtiaszltsa: A szervezeten belt.il a felada! es hat6sk6r<ik

szdtviiaszlinra keriiltek olyan form6ban, hogy egy szemdly kezdben se
6sszpontosulhassarak olyan eszk6zdk, jogok 6s lehet6s6gek, amelyek rdv6n

5

elkeriilheti a miisok dltali ellen6rz6st, illetve amelyek vissza6l6sekre, csaliisokra adnak
m6dot.
Feladatv6gz6s foll'tonoss6ga: A dolgoz6k t6vozSsakor munkakdr 6tad6s-6tv6teli
jegyz6kdnyvek k6sztilnek, a tixoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban 1dv5 iigye
beazonosithat6an kedil 6tadasm.
Inform6ci6s 6s kommunikrici6s rendszer:
Inform6ci6 es kommunikrici6: Az int6zmdny vezet6se biztositja, hogy a munkatarsak a
feladatuk ell6t6s6hoz sztks6ges releviins inform6ci6khoz kell6 id6ben hozz6jussanak.
Az intdzm6nyi kommunikiici6 fontos elemei a vezetoi 6s bels6 drtekezletek.
Iktat6si rendszer: Az intdzmlnyhez erkez6, az inllzmdny 6ltal ktild6tt ds a szervezeten
beliil keletkezett iratok nyomon kdvetdse az iktatAsi rendszeren keresztiil val6sul meg.
Ovod6nk a nevel6si-oktat6si intdzrndnyek mrikddds6r6l 6s a koznevel6si int6zm6nyek
n6vhaszn6latrir6l s2616 20/2012. ryIn.3l.) EMMI rendeletben foglaltak, tov6bb5 a
kdziratokr6l 6s a kd,zlevdltarakr6l a mag6nlev6ltari anyag v6delm6r6l s26161995. 6vi
LXVI. t<irv6ny rendelkezdsei 6s a k<jzfeladatot ell6t6 szervek iratkezelds6nek 61ta1dnos
kdvetelm6nyeir6l sz6l6 33512005. (XII. 29.) Korm6nyrendelet elSir6sai figyelembe
v6tel6vel v6.gzi az iktat6ssal 6s iratkezel6ssel kapcsolatos teend6ket.
Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):
inl€zmeny vezet6se
szervezeti cdlok megval6sit6s6nak monitoringia:
szervezeti. c6lok
folyamatos, naprakdsz inform6ci6kkal rendelkezik
megval6sit6s6r6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkat6rsak rendszeres
besz6moltat6sa.
Bels6 ellen<irz6s: Az intdzmeny bels6 ellen6rz6s6t a polg6rmesteri hivatal belso
ellenorei l6tj6k el. A belso ellen6r6k kock6zatelemzes alapjan hatitrozzik meg az

-

Az
a

- A
-

ellenSrz6sek gyakorisrigdt. A bels5 ellen6rdk munk6jukat a
.jogszab6lyokban, a m6dszefiani ritmutat6kban 6s az dnkorm6nyzat bels6 ellenSrz6si

int6zm6nyn6l

-

az

k6zikdnyv6ben meghat6rozottak alapjan v6gzik.
A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A be1s6 kontrollok 6rt6kel6se 2016-ban megt6rt6nt.

Kiielentem, hogy a benyrijtott besz6mol6k a jogszabSlyi el6ir6sok szerint a val6sagnak
megfelel6en, 6tl6thatoan, teljes k6nien 6s pontosan ttikrdzik a sz6ban forg6 p6nztigyi 6vre
vonatkoz6 kiaddsokat 6s bevdteleket.
i
N{

Kelt: Budapest, 2017 . mircits 20.
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409 28 26

Az iigtintdzds helye:
Budapest XVI. Keriileti Margar6ta 6voda
I 162 Budapest, P6terke u. l0-12.

16.

Cimzett'.

Budapest Fdvdros XVI. Keriileti Onkormrinyzat
K6pvisel6-testiilete
1163 Budapest, Havashalom u. 43.

Tdrg: a2016. €vi zhrszitmad{s

szd,veges beszimol6ja.

2016.6vi z6rszimad6s
Sztiveges beszimol6
Az int6zm6ny megnevez6se: Budapcst XVI. Keriileti Margar6ta 6voda
Ad6szim : 16923546-2-42
Tel.: 409 16 39,409 28 26
E-mail: margaretaovodal 6@gmai1.com, margaretal 6.vezeto@gmail.com

A feladatelldtds dltaldnos drtikeldse
Alapit6 okiratunk szerinti alaptev6kenys6geink:
Ssz

Korminyzati
funkcitiszdm

1

091110

2

091120

3.

091140

6vodai nevel6s, ell6tas mrikcidtet6si feladatai

4

09601s

Gyermekdtkeaetds kdznevel6si int6zm6nyben

5

09602s

Munkahelyi 6tkeztet6s k6znevel6si int6zm6nyben

A kormdnyzati funkcii megnevezise
6vodai nevel6s, ellStas szakmai feladatai
Saj6tos nevel6si igdnyii gyermekek 6vodai nevel6s6nek,
ell6tas6nak szakmai feladatai

A

Budapest XVI. Ker0leti Margardta Ovoda feladatell6rlsa a 2016. 6vben a ktilts6gvetdsi
tervezetnek megfeleloen alakult. (A Kdltsdgvetdsi Iroda riltal kidolgozott Excel-t6b1a
nagymdrt6kben megkd,nnyiti a kdltsdgvet€s tervezdsdt. K<innyen kezelhetS, j6l 6tl6that6 6s
nyomon kdvethet6 dokumentum.)

I

P6terke utcai dptiletben, mely az intdzm6ny szdkhelye, 4 csoport, a Monoki utcai 6ptiletben
5 csoport iizemelt. A gyermekl6tszim a2016. okt6ber 1-jei statisztikai l6tsz6mot figyelembe
v6ve 237 f6 volt. 5 gyermek jogviszonyban ri{lt az 6vod6val a statisztikai adatszolg6ltat6s
idej6n is, azonban kdztiltik 4-en tart6san kiilfiildrtn tart6zkodnak, egy gyermek pedig betegs6g
miatt felmentdst k6rt az 6vod6ba jar6s al6l, ez6rt 6ket nem lehetett szerepeltetni a statisztikai
l6tsz6mban. 2016. december 3l-ig tovribbi 1 gyermek kezdte meg az ovoddba jarast. 11 f6
sajiitos nevel6si igdnyt gyemleket szerepel a statisztikai ldtszemban, kdz<ittilk 2 fij
beszddfogyat6kos (2 f6nek szimit), 1 f6 Down-szindr6m6s (2 f6nek szAmit), 6 fl6 autizmus
spektrumzavarral kiizd6 (3 fbnek sz6mit) 6s 2 f6 egyib pszich6s fejl6ddsi zavanal kiizd6
gyermek. A munkavillal6k ldtszrima 2016-ban 36 fii volt.

A

Int6zm6nytinknek 6nk6nt vrlllalt feladata nem volt, a kdtelez6 feladatokat teljesitetttik.

Kiaddsaink teljesft6s6t nagymdrtdkben segitette a gyermekcsoportok ds a munkav6llal6khoz
kapcsol6d6 reprezentiici6s k6lts6gek, szakmai anyagok beszerz6sdnek, irodaszer-,
nyomtatv6nybeszerzdsenek stb. dnkormrinyzat 6ltal tdrtdn6 tamogatrisa- Ennek kdszdnhet6en
a sztil6k szianina is tehermentess6 vrilt anyagi szempontb6l a gyermekek 6vod6ztatasa, hiszen
az 6*ezdsi tdrit6si dij megfizet6s6n tfl (ami csup6n ndh6ny csalddot 6rintett 2016-ban)
semmilyen k6ltsdg nem terheli a csalidokat a befizetend6 dsszegeket illet6en. K6szdnettel
tartorut:fr. ezirt az Onkormrlnyzatnak I

A kbltsigvetdsi bevdtelek teljes iildse
Miikdd6si bev6teleink eredeti el6illnyzata 9 34,5 eFt volt, amely a III. sz. m6dosit6st kdvet6en
9 449 eFt-ra n<itt. A m6dositott el6ilinyzathoz k6pest a teljesitds 100% volt. A szolgrilatiisok
ellen6rt6ke 344 eFfr6l 285 eFt-ra cstikkent, a teljesit6s 100%-os volt. Az ell6t6si dijak a 6 384
eFt-os el6iriinyzatr6l 4 801 eFt-ra m6dosultak, a teljesitds szint6n 100%-os volt. A
kiszinnlilrotl6ltal6nos forgalmi ad6 6sszeg6t az eredett el6illnyzatban 1 817 eFt-tal terveztiik,
a 111. sz. m6dosit6st k6vet6en 1 349 eFt-ra m6dosu1t. A teljesit6s 100%-os volt. Az 6ltal6nos
forgalmi ad6bev6teliink eredeti el6ininyzata 800 eFt volt, a m6dositott el6ir6nyzat szerint
3 014 eFt-ban lett meghatrirozva. A teljesit6s szint6n 100%-os volt. Egy6b miikdd6si
bev6teleink eredeti el6inlnyzata 0 Ft volt, ami nem v6ltozott. A mflkdd6si cdhi trimogatisok
rillamh6ztart6son beltilr<il tervezett dsszege 0 Ft volt, a III. sz. m6dosit6st kdvet6en ez az
eloi{nyzat 2 359 eFt-ra emelkedett. A teljesit6s i00% volt.
K<ilts6gvetdsi bevdteleinket 6sszesen 9 345 eFt-ra terveztiik az eredeti el6ininyzatban, a III.
sz. m6dositasban pedig 11 808 eFt-ra n<jvekedett. A teljesit6s 100% volt.

A Jinansz{rouisi bevdtelek

teljesiilise

Finanszirozisi bev6teleink eredeti el6ir6nyzata 157 940 eFt volt, a m6dosit6sokat k6vet6en
161 462 eFt-ra emelkedett. A teljesit6s 97 ,4%o volt.
Az irtnyito szervi (dnkormrinyzati) tamogatas (intdzm6nyfinanszirozAs) eredeti el5irSnyzata
157 940 eFt volt, mely a m6dositrisokat kdvet6en 161 462 eFl-ra emelkedett. A teljesit6s
97 ,4Yo-os volt.

A

bev6telek tisszes eredeti el6ir{nyzata 167 285 eFt volt,
173 270 eEt-ru emelkedett. A teljesit6s 97,67o-os volt.

2

a

mtidosittisokat ktivet6en

A kdltsdgvetdsi kiudtisok alakuldsa (kienrelt elfiirdnyzatonkdnti bontdsban)
mrik6d6si koltsdgvet6s kiadrisainak eloirinyzata 166 3 14 eFt volt, a III. sz. m6dositiist
kdvet6en 172 089 eFlra emelkedett. A teljesit6s a m6dositiishoz k'pest 97,5%o-os volt. A
felhalmozisi kdlts6gvet6s kiadrisainak eredeti el6ilinyzata 971 eFt volt, a m6dosit6s nyomiin

A

I 8l eFt-ra emelkedett, a teljesit5s 94,4o/o volt.
1

A miikdddsi kdltsdgvetdsi kiadrisok tekinteteben a szem6lyi juttatrisok eredeti el<iiftinyzatk6nt
tervezett kiad6sa 99 243 eFt volt, amely 101 970 eFt-os m6dosit6st kdvet6en 101 520 eFros
szinten teljesiilt, amely 99,6Yo volt. A munkaad6kat terhel6 jdrul6kok 6s a szoci6lis
hozzdjd"rl;J{si ad6 eredeti ellirinyzala 28 818 eFt volt, a III. sz. m6dosit6s ezt az osszegel
29 468 eFt-ra emelte, a teljesit6s a m6dosit6st kdvettien 99,6%o-os volt. A dologi kiaddsok
eredeti el6irrinyzata 38 253 eFt volt, a m6dositrls sorSn 40 651 eFrra emelkedett, a teljesftds
91%-os volt. Egy6b miikdddsi c6hi kiadrist nem tervezttink.
A felhalmozrisi kdltsdgvet6s kiadrisai k6z6tt a beruhaz6sok eredeti el6irdnyzata 946 eFt-r6l I
156 eFt-ra m6dosultak, a teljesit6s 94,5%-os volt.

Kiaddsaink eredeti el6in{nlzata 167 285 eFt volt, a
eFt-ra emelkedtek, a teljesit6s 97,57o-os volt.

III.

sz. m6dositdst k6vet6en 173 270

Kd ltsdgvetisi maradvdny
Int6zmdnyiink 20 1 6. 6vi k6lts6gvet6si maradvrinya

1

2

1 eFt.

Az intizmdny varyondnak alakuldsa
6voddnkban 2016-ban kis6rt6kfl eszk6z6k leltrira zajlott. A kdvetkez6 eszkiizciket selejteaiik
le:
I dbmos6g6p
2 db notebook
2 db szamit6g6p
I db porsziv6
D 2 db vasal6
166 lslgfqn+ fax
I db szeletelo g6p
D t db t6lal6szekr6ny.
Az intdzrnenyi vagyonunk a 2016. 6vben nem v6ltozott. A Pdterke utcai 6ptiLletben ndgy
gyermekmosd6 6s -tiltdz6 fehijitr{sa t6rt6nt meg.
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Luk6cs Lriszl6 Nando
6vodavezet6
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A

ktilts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszerdr6l 6s bels6 ellen6rz6s6r<il sz6l6 37012011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tovribbiakban: Korm. rendelet) 11. $ (1) bekezddse alapjan a
kdltsdgvetdsi szerv vezet<ije kdteles a Korm. rendelet 1. mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rtdkelni a k6lts6gvetdsi szerv bels6 kontrollrendszerdnek min6s6g6t. Tov6bb6
a I l. $ (2a) bekezddse kimondja, hogy ,,A helyi dnkormdnyzati kiiltsigvetdsi szertt vezetfje a
nyilatkozatot az dves knltsdgvetdsi beszdmol'val eg/iitt killdi meg az irdnyitd szerv
vezel6jinek A vezet6i nyilatkazatot a polgdrmester a zdrszdmaddsi rendelet tervezetiyel
egliitt terjeszti a kdpvisel4lestulet eld. "
Fentiek szerinti k6telezetts6gemnek megfelelve teszem meg a kdvetkez6 nyilatkozatot:

Vezet6i nvilatkozat a bels6 kontrollrendszer mii ktid6s6r6l
A) Alulirott Luk6cs L5sz16 Nrindomd, a Budapest XVI. Keriileti Margar6ta Ovoda - mint
k6lts6gvetdsi szerv - vezet6je jogi felel6ss6gem tudatiiban kijelentem, hogy az el6ir6soknak
megfelel6en a 2016. 6vben az iitalam vezetett k<ilts6gvet6si szervndl gondoskodtam

Fa

bels6 kontrollrendszer kialakit6srir6l, valamint szab6lyszeni,

eredm6nyes,

gazdas6gos ds hatdkony miikdd6s6r6l,

F

olyan szervezeti kultira kialakit6srir6l, amely biztositja az elkdtelezettsdget a
szervezeli c6lok 6s 6rt6kek ir6nt, valamint alkalmas az integritis 6rv6nyesitds6nek

F

a k6ltsdgvetdsi szerv vagyonkezel6s6b e, haszniiatitba adott vagyon rendeltetdsszeni
haszniilatiir6l, az alapit6 okiratban megjel<ilt tev6kenys6gek jogszabiilyban

biaosiuisrira,

meghatrlrozott kdvetelm6nyeknek megfelel6 ell6tasrir6l,
a rendelkezdsre rill6 el6ir6nyzatok c6lnak megfelel6 felhaszn6lasar6l,
kdlts6gvetdsi szerv tevdkenysdgdben
hat6konys6g, eredm6nyess6g 6s a
gazdasegossag k6vetelm6nyeinek 6rvdnyesit6s616l,
a tervez6si, besziirnolasi, informiici6szolgAltatiisi kdtelezetts6gek teljesitds€r t, azok
telj ess6g6r6l 6s hiteless6gdr6l,
a gaz&ilkodasi lehet<isdgek 6s a kdtelezettsdgek iisszhangj6r6l,
az int6zm6nyi sziimviteli rendr6l,
olyan rendszer bevezet6s6r6l, amely megfelel6 bizonyoss6got nlujt az elj6nisok
jogszeriisdg6re 6s szabrilyszertis€g6re vonatkoz6an, biaositja az elszimoltathat6s6got,
tov6bb5 megfelel ahazai 6s kdzdssdgi szabrilyoknak,
an6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szintj6n tisztriban legyenek a kitiizdtt
cdlokkal 6s az azok eldrdsdt segit6 eszkdzdkkel annak 6rdek6ben, hogy vdgre tudjrik
hajtani a meghatarozott feladatokat 6s 6rt6kelni tudjak az el6rt eredmdnyeket. E
tev6kenys6grdl a vezet6i beszdrnoltatris rendszer6n keresztiil folyamatos inform6ci6val
rendelkeztem, a tev6kenysdget folyamatosan 6rt6keltem.

F
) a
F
F
)
F

}

a

A vonatkoz6 jogszabrilyok bels6 konuollrendszerre vonatkoz6 el6inisainak az al6bbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollk0myezet:
Szervezeti cdlrendszer 6s szervezeti feldpitds: Az intdzmdrry c6ljai meghatarozottak, a
feladatelliit6s r6szletes szabAlyai az SzMSz-ben rdgzit6sre keriiltek. Az SzMSz a
jogszabrilyban el6irt k6telez6 tartalmi elemeket tartalmazzL az SzMSz az alapit6
okirattal dsszhangban van. Az SzMSz r6sz6t k6pezi az intezm€ny szervezeti fel6pit6se,
amely valamennyi munkakone vonatkoz6an 6ttekinthet6en tartalmazza a szervezeten
beltil elfoglalt helyet, az al6- ftrl6- 6s mell6rendeltsdgi viszonyokat.

-

4

-

Bels6 szabilyzatok: Az intdzndny rendelkezik megfelel6 bels6 szab6lyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualizAl a jogszab6lyi ds bels6 vriltozisok szerint. A bels6
szabiiyzalokat a munkatritsak ismerik 6s alkalmazzitk.
Feladat- 6s felel6ss6gi kdrdk: Az int6zm6nyi feladatkdrdk az SzMSz-ben
meghataroziisra kertiltek. Valamennyi dol9oz6 rendelkezik munkakdri leiriissal,
amelyekben r6szletesen megtal6lhat6ak az ell6tand6 feladatkdrdk, a felel6ss6gi 6s
hat6sk<ir<ik.

Folyamatok meghat6.'roz6sa 6s dokument6l5sa:

A

k<ilts6gvet6si szerv ellen6rz6si

nyomvonalainak szab6lyoz6sa folyamatban van.
Humriner6forrds: Az int6zm6nyndl a humriner6fornis-kezel6s 6tl6that6, a kivSlasztrisi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztat6s6n at az lsztdnzb rendszerig. Az
int6zm6ny gondot fordit a hum6ner6forras megfelel6 kiv6lasz&isrira megtartrisdra,
fejlesztds6re, hatdkony ds eredm6nyes foglalkoztatiisiira, megbecstil6s6re.
Etikai drtdkek 6s integritds: Az int6zmdny mrikdddsdben 6rv6nyesiilnek a szakrnai
fetkdsztiltsdg, a prirtatlans6g 6s elfogulatlansrig, az erkdlcsi feddhetetlens6g 6rtdkei,
biztositva van a kdz6rdek el6t6rbe helyezdse a magrin6rdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkaviillal6it is integrit6s j ellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tevdkenys6gek
iisszhangban vannak a szewezeli cdlokkal 6s az etikai 6(dkekkel. A munkav6llal6k az
etikai elvardsoknak megfelel6en cselekszenek.

Integnllt kockAzatkezel6si rendszer:
kockazatok meghatarozrlsa 6s felmdr6se: Az int6zrn6ny tev6kenysdg6ben,
gazdalkodrisriban rej16 kockrizatokat meg6llapitottuk 6s felmdrttik.
felm6rt kockiizatok bek<ivetkez6si
kockazatok elemz6se: Meghataroztuk
val6szinrlsdgdt 6s az int6zm6ny szervezeti c6ljaira gyakorolt hatris6t. Ezek alapj6n a
kockdzatok rangsorol6sa megtdrt6nt.

- A

- A

a

- A

kockazatok kezel6se: Minden felmdrt

-

6s

rangsorolt kockrizat

eset6ben

meghatiirozasra keriilt a kock6zatkezel6s m6dja, a kockiaa*ezellst a vezet6s minden
folyamatba beiig yazoltan vegzi.
A kockazatkezelds folyamarinak feliilvizsgrilata: Az int6zm6ny nagysiigrendj 6re
tekintettel a kialakitou kock6zatkezeldsi rendszer megfelel6, a bekdvetkezett
v6ltoz6sokhoz igazitlsa megtdrt6nik. Az alkalmazott kockilzatkezel6si m6dszerek
megfelel6en segitik az int6zm6ny feladatell6uis i,t, a szervezeli c6lok el6res6t.
Csatris, komrpci6: A bels6 szabalyzatok rendszere, a feladatok megosztiisa, a feladat-,
felel6ss6gi- ds hataskdr<ik meghatiitozotts6ga biztositja a szAnddkossegb6l ered6
szabelltalansegok, integririst sdrt6 esem6nyek bekdvetkez6s6nek minimalizii6sat.

Kontrolltev6kenysdgek:
Kontrollstratdgirik 6s m6dszerek: A kontrollstrat6giiik 6s m6dszerek rigy keriiltek
kialakitrisra a szeryezet minden szintjdn, hogy biztositsdk, hogy a kockdzatkezelds
sor6n a szervezeti c6loka hat6 kockrizatok a meghatrirozott tiireshatrirokon beltl
maradjanak. A kontrolltev6kenys6geken beliil kiemelt szerepe \lan az enged6lyez6si 6s
j6vrihagyrisi elj6rasrendnek, valamint az adatokhoz 6s inform6ci6khoz val6 hozzif|rls
kontrolli6nak.
feladat- 6s hat6sk6r6k
szervezeten beliil
Feladatkorcik sz€tv1laszlisa:

-

-

a

A

szetvalaszli,sra kertiltek olyan form6ban, hogy egy szem6ly kezdben se
dsszpontosulhassanak olyan eszkcizcik, jogok 6s lehet6s6gek, amelyek r6v6n
elkeriilheti a m{sok 6ltali ellen6rz6st, illetve amelyek vissza6ldsekre, csal6sokra adnak
m6dot.

5.

-

Feladatvegz€s folJtonossiiga: A dolgoz6k t6voziisakor munkakdr 6tad6s-6tveteli
jegyz<ikdnlvek k6sziilnek, a t|yoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban 16v6 tigye
beazonosithat6an keriil dtadesra.

Inform6ci6s 6s kommunikrici6s rendszer:
Informiici6 6s kommunikiicio: Az intezrndny vezetdse biztositja, hogy a munkatiirsak a
feladatuk ell6tasa&oz sztiksdges relevfns informrici6khoz kell6 id6ben hozzljussanak.
Az tntdzm€rryi kommunikAci6 fontos elemei a yezetbi 6s bels6 ertekezletek.
Iktat6si rendszer: Az int6zm6nyhe z drkezS, az intdzmdny 6ltal kiilddtt 6s a szervezeten
beltil keletkezett iratok nyomon kdvetdse az iktat6si rendszeren kereszttil val6sul meg.
Ovodank a nevel6si-oktatisi intdzm6nyek miikdddsdr6l 6s a kdmeveldsi int6zm6nyek
n6vhasmrilatrir6l sz6l6 2012012. (VIII. 31.) EMMl-rendeletben 6s a foglaltak szerint,
tovribb6 a k6ziratok6l, a ktjzlev6ltrirakr6l ds a magriLnlev6ltari anyag v6delmdr6l sz6l6
1995. 6vi LXVI. tdrveny rendelkez6sei, valamint a kdzfeladatot ell6t6 szervek
iratkezel6sdnek 6ltal5nos kdvetelm6nyeir6l sz6l6 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet
eltiir:isai figyelembev6tel6vel v6gzi az iktatassal 6s iratkezeldssel kapcsolatos

-

teendrlket.

Nyomon k<ivet6si rendszer (monitoring):
szewezeti c6lok megval6sitiisrinak monitoringja:

- A

folyamatos, naprak6sz inform6ci6kkal

-

Az intezmdny vezet6se
rendelkezik a szewezeli c6lok

megval6sitasar6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatarsak rendszeres
besz6moltatasa.
Bels6 ellen6rz6s: Az intdzm6ny bels6 ellen6rz6s6t a polgiirmesteri hivatal bels6
ellen6rei l6tjdk el. A bels<i ellen6rdk kock6zatelemz6s alapjin hatirozzi*. meg az
intdzrn6nyn6l az ellen<lrz6sek gyakoris6gdt.
bels6 ellen<irdk munk6jukat a
jogszab6lyokban, a m6dszertani ftmutat6kban 6s az dnkormifuryzat bels6 ellen6rzdsi
k6zikdnyvdben meghatarozottak alapjan v6gzik.
A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok 6rt6kel6se 2016-ban megt6rt6nt.

A

-

Kijelentem, hogy a benyrijtott besz6mol6k a jogszabrilyi el<iiriisok szerint a val6s6gnak
megfelel6en, 6t16that6an, teljes kdriien 6s pontosan ttikrdzik a sz6ban forg6 p6nziigyi iwe
vonatkoz6 kiadasokat 6s bevdteleket.

Kelt: Budapest,20l7. m6rcius 16
P. H.

...t***Jt\x*....!
altrirhs

B) Az A)

pontban meghat6rozott nyilatkozatot az al6bbiak miatt nem

megtenni:

Kelt: Budapest,20l7
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E I l6l Budapest, Baross utca 141.
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A Szentmihilyi Jritsz6kert 6voda 2016. 6vi kiitts6gvet6s6ben biztositott el6ir6nyzat a
m6dosit6sok kdvetkezt6ben 399.907 ezer forint volt. A rendelkez6sre 6116 kiilts6gvet6sb6l n6gy
feladatell6lisi helyen, 21 6vodai csoportban, 81 f6s kd,zalkalmazotti l6tszemkerettel v6gezriik a
nevel6munkiit Az 6vodai beirt l6tszdmokat az alebbi uiblAzat tartalmazza.
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2016. kdlts6gvet6si 6vben feladatelmaradiis, vagy feladatb6viilds nem t6rt6nt. A

kiadrisok a miik<id6shez szakmai szempontb6l sztiksdges dsszegeket tartalmaznak.

Kd hsigvetisi bev dtelek telj es i)Use
El6ir6nyzott bev6teli forr6sainkhoz k6pest 95 ok-ban teljesiiltek. (Ebbol az int6zm6ny
altal tervezett t6rit6si d(jakb6l, teremb6rletb6l szdrmazS bev6telek I 00 %-ban teljesiiltek.)

Finanszfro

zds

i b evitelek telj esiilise

Az int6zm6ny 2016. 6vi kiilts6gvet6s6ben a finansziroz6si maradvifury 18.606 ezer forint.

Kii lts dgvetds i kiadds ok alakuldsa
ki nti bontdsban)

( kie me lt el6irdny zaton

A

szem6lyi juttatisokra 6s azok j:irul6kaira biztositott el6ininyzatok a Kriznevel6si
T<irv6ny 2013. szeptember 1-6n 6letbe l6p6 rendelkez6seinek (pedag6gus dletp6lya,
finanszirozott alkalmazofti l6tszim) figyelembe v6tel6vel, a kiiltinbtizti jogcimeken kifizet6sre
keriilo juttatisokat ds azok jrirul6kait fedezt6k.
A 2016. 6vben k6tszer nyilt lehet6sdg a dolgoz6k munkijdnak elismer6s6re (pedag6gus
nap, karacsony). Erre, a normativ jutalom sorra tervezett dsszegen feliil a szem6lyi juftates sorain
mutatkoz6 maradv6ny, nyljtoft lehetoseget. A maradviiny a sorozatos, 6s minden esetben
viszonylag hosszan tart6 hirinyz6sok miatt keletkezeft.
Tril6ra, hetyettesit6s kifizetese nem tdrt6nt.
Iskolakezd6si tiimogatest nem juttattunk a jogosultsriggal rendelkez6 alkalmazottainknak.
Cafeteriak6nt a havi 5.000,-Ft 6tkez6si tamogatast minden, arra jogosult dolgoz6nk, minden
h6napban megkapta.

A szem6lyi jellegff juttatisok teljesit6se 97,5 9/o'
A szemelyi juttatasokhoz kapcsol6d6 jfrul6kok kifizet6se a t<irv6ny 6ltal meghat6rozott
m6rt6kben trirt6ntek. A teljesit6s 98,1 %o
Tekinteftel arra, hogy a 2016. 6vi k6ltsdgvet6s tervez6se gondos, el6k6szito munka
k<ivetkezt6ben m6g a 2015. 6v v6g6n elfogadisra keriilt, a 20i6. kolts6gvet6si 6v legelej6tol
megkezdodhetett a tervezett Osszegek sziiks6g szerinti k6lt6se. Ez nagy m6rt6kben segitette az
idoar6nyos k6ltekezds megval6siteset. Nagy figyelmet forditottunk az 6vodai neve16s teljes k6rii
finanszfrozdsinak megva16sftesiira, a nevel6munka mennyis6gi 6s min6s6gi feltdteleinek
biztositisSra. Ennek kdszdnhet6en a sziil6k sz6m6ra is tehermentess6 v6lt anyagi szempontb6l a
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gyermekek 6vodbztatbsa, hiszen az 6tkez6si t6rit6si dij megfizetes6n tul (ami csup6n n6h5ny
csaledot 6rintett 2016-ban) semmilyen ktiltsig nem terhelte a csal6dokat a befizetend6
osszegeket illetoen. Kdszonettel tartozunk ezert az Onkormrinyzatnak!
Dologi kiad6saink teljesitdse a bev6telek rendezds6t kdvet6en 87,3 oh.

Kd lts igv e t i s i

m a r a dvdny

Maradv6nyk6nt 1.600 ezer forint mutatkozik az ir1t6zm6ny 2016. 6vi kolts6gvet6s6ben.
Ez az dsszeg feladattal terhelt, szerziid6ssel 6s kdtelezettsdgv6llal6ssal lek6,tdtt, szerz6d6s
szerint a 2017. marcius 3l-ig megval6sul6 kerit6s fehiiitisinak kdlts6geit fedezi. A
munk6latokat a kivitelezo az idojfiriLsra val6 tekintettel nem tudta elv6gezni, megval6sitani a
2016. 6vben.

Az intdzminy vagyon.inak alakuldsa

A Szentmih6lyi

Jetsz6kert Ovoda vagyona a 2016. k<ilts6gvet6si 6vben a beruhrizrisok
soron mutatkoz6 teljesit6s alapjen 2.600 ezer Ft-tal emelkedett.
2016. 6vben is megtort6nt a GAMESZ utasit6sa a alapjrin a leltirozas. Selejtez6st nem
tartothmk.
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kdltsdgvetdsi szervek bels6 kontrollrendszer6nil 6s bels<i ellen6rzis6r6l sz6l6 370/2Oll. (Xll.
1.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) I I . $ (1) bekezd6se alapjan a kolts6gvetdsi

A
3

szerv vezetoje koteles a Korm. rendelet l. mell6klete szerinti tartalommal nyilatkozatban
6rtdkelni a kdlts6gvetdsi szerv belso kontrollrendszer6nek min6s6g6t. Tovibbri a ll. $ (2a)
bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi dnkormAnyzdti kbltsigvetdsi szerv vezet6je a nyilatkozalot az
6ves kbltsigvetisi beszdmolival egtttt kiildi meg az irdnyitd szent vezetdjdnek. A vezetdi
nyilatkozatot a polgdrmesler a zdrszdmaddsi rendelet tertezet€vel eg)iitt terjeszti a kipviselStesttilet eli. "
Fentiek szerinti krjtelezetts6gemnek megfelelve teszem meg a kdvetkezo nyilatkozatot:

Vezet6i nyilatkozat a bels6 kontrollrendszer miiktid6s616l
A) Alulirott Sinka Mih6lyn6, a Szentmihalyi J6tsz6kert Ovoda kdlts6gvet6si szerv vezet6je jogi
felel6ssdgem tudateban kijelentem, hogy az el6irisoknak megfelel6en a 2016. 6vben az {ltalam
vezetett ktilts6gvet6si szervndl gondoskodtam

)

a belso kontrollrendszer kialaki!5s6r61, valamint szabilyszerii, eredm6nyes, gazdas6gos 6s

)

olyan szervezeti kultura kialakilisir6l, amely biztositja az elk<itelezetts6get a szervezeti
c6lok 6s 6rt6kek inint, valamint alkalmas az integritis 6rv6nyesit6s6nek biaositris6ra,
a k6lts6gvet6si szerv vagyonkezel6s6be, haszniilatiiba adott vagyon rendeltet6sszerii
hasmilauiLr6l, az alapito okiratban megjel6lt tev6kenys6gek jogszab6lyban meghat6rozott
k<ivetelmdnyeknek megfelel6 elki&isrir6l,
a rendelkez6sre ril16 el6ininyzatok c6lnak megfelel<i felhasm6l6s.ir6l,
a kdlts6gvet6si szerv tev6kenys6g6ben a hat6konys6g, eredm6nyess6g 6s a gazdas6gossig
k6vetelm6nyeinek 6rv6nyesit6s616l,
a tervez6si, besz6mol6si, inform6ci6szolgriltat6si kotelezetts6gek teljesit6s6r6l, azok
teljess6g6rril 6s hiteless6g6r6l,
a gazdrilkod6si lehet6s6gek 6s a kdtelezetts6gek dsszhangi616l,
az int6zmenyi sz6mviteli rendr6l,
olyan rendszer bevezet6s6r6l, amely megfelel6 bizonyossigot nyfjt az eljtffisok
jogszeriis6g6re 6s szabiilyszertis6g6re vonatkoz6an, biAositja az elsziimoltathat6s6got,
tov6bbi megfelel a hazai 6s kdz<jss6gi szabilyoknak,
arr6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szintjdn tiszt6ban legyenek a kitiizdtt c6lokkal
6s az azok el6r6s6t segit<i eszkdz0kkel annak 6rdek6ben, hogy v6gre tudj6k hajtani a
meghatiirozott fetadatokat 6s 6rt6kelni tudj6k az el6rt eredm6nyeket. E tev6kenys6grdl a
vezetoi besz6moltatas rendszerdn kereszttil folyamatos inform6ci6val rendelkeztem, a
tev6kenyseget folyamatosan 6rt6keltem.

!
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A

vonatkoz6 jogszabrilyok bels<i kontrollrendszerre vonatkoz6 el6inisainak az alebbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollk6myezet:
- Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti fel6pit6s: Az int6zm6ry c6ljai meghakirozottak, a
feladatell6tas r6szletes szabiiyai az SzMSz-ben r6gzit6sre kertiltek. Az SzMSz a
jogszabilyban el6irt kdtelezo tartalmi elemeket tartalmazzq az SzMSz az alapit6
okirattal cisszhangban van. Az SzMSz r6sz6t klpezi az irttzrr,lny szervezeti fel6pit6se,
amely valamennyi munkakone vonatkoz6an 6ttekinthet6en tartalmazza a szervezeten
beliil elfoglalt helyet, az alit- fol6- 6s mell6rendelts6gi viszonyokat.
- Bels6 szabllyzatok:. Az inl€zmeny rendelkezik megfelel6 bels6 szabllyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualiz6l a jogszab6lyi 6s bels6 viiltoziisok szerint. A bels6
szab6lyzatokat a munkatarsak ismerik 6s alkahnazztrk.
- Feladat- 6s felel6ss6gi k6r0k: Az int6zm6nyi feladatkor6k az SzMSz-ben meghat6roz6sra
keriiltek. yalemsnnyi dolgoz6 rendelkezik munkak<iri leir6ssal, amelyekben r6szletesen
megJal|lhat6ak az ell6tand6 feladatkdrdk, a felel6ss6gi- 6s hatask<irrjk.
- Folyamatok meglratArozflsa 6s dokumenuil6sa: Az irt6zm6r.y elk6szitette 6s folyamatosan
aktualizalja a kdltsdgvet6si szerv ellen6rz 6si nyomvonalait.
- Hum6ner6forriis: Az int6zm6nln6l a hum6ner6forr6s-kezel6s arl6*t^t6, a kiviilasztiisi
rendszert<il kezdve a dolgoz6k foglalkoztalis6n 6!t az lsztdnzo rendszerig. Az int6zm6,ny
gondot fordit a humiiner6forr6s megfelel6 kivrilasaris6rq megtartiis6r4 fejleszt6sdre,
hat6kony 6s eredm6nyes foglalkoztatasiira, megbecsiil6s6re.
- Etikai 6rt6kek 6s integrit6s: Az int6zm6ny miikdd6s6ben 6rvdnyesiilnek a szakmai
felk6sziilts6g, a p6rtatlans6g 6s elfogulatlans6g, az erkcilcsi feddhetetlens6g 6rt6kei,
biztositva van a k6z6rdek el<it6rbe helyez6se a magiin6rdekkel szemben. A szervezetet 6s
a munkav6llal6it is integritas jellemzi, az alkalmazolt m6dszerek 6s tev6kenys6gek
<isszhangban vannak a szervezei c6lokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkav6llal6k az
etikai elv6nisoknak megfeleloen cselekszenek.
Integr6lt kock6zatkezei6si rendszer:
- A kock6zatok meghatfroz6sa 6s feim6r6se: Az int6zrn6ny tev6kenys6g6beq
gazdSlkod6s6ban rejlo kock6zatokat meg6llapitottuk 6s felm6rtiik.
- A kockiuatok elemz6se: Meghataroztuk a feLm6rt kockezatok bek<ivetkez6si
val6sziniis6g6t 6s az int6zm6ny szervezeti c6ljaira gyakorolt hat6s6t. Ezek alapj6n a
kock6zatok rangsorol6sa megttirt6nt.
- A kock6zatok kezel6se: Minden felm6rt 6s rangsorolt kockizat eset6ben meghatAroz6sra
keriilt a kockfzatkezel6s m6dja, a kockfzatkezel6st a vezet6s minden folyamatba
bedgy azollan v6gzi,.
- A kockdzatkezel6s folyamat6nak feliilvizsgilata: Az int6zm6ry nagysigrendj 6re
tekintettel a kialakitott kock6zatkezel6si rendszer megfele16, a bekdvetkezett
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Az

alkalmazott kockizatkezel6si m6dszerek
megfelel6en segitik az int6zmdny feladatell:it isrit, a szer\tezeli cdlok el6rds6t.
Csaliis, komrpci6: A bels6 szabilyzatok rendszere, a feladatok megosztAsa" a feladat-,

-

felelossdgi- 6s hatriskdrdk meghaarozottsaga biztositja

a

szend6koss6gb6l eredo

szabAlytalans6gok, integrit6st s6rt6 esemdnyek bekdvetkez6s6nek m inimalizrikisit.

Kontrolltev6kenys69ek:

-

-

Kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek: A kontrollstrategiak 6s m6dszerek tgy kertiltek
kialakitasra a szervezet minden szintj6n, hogy biztositsik, hogy a kockizatkezel6s sor6n a
szervezeti cdloka hat6 kockrizatok a meghatarozott tiirdshatiirokon beliil maradjanak. A
kontrolltev6kenys6geken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s j6vihagyAsi
elj6nisrendnek, valamint az adatokhoz 6s inform6ci6khoz val6 hozzif6r6s kontrolljinak.
Feladatk<inik sz6tv6lasztiisa: A szervezeten beliil a feladat- 6s hatrisktir<ik sz6Falasztasra
keriiltek olyan formiiban, hogy egy szem6ly kez6ben se dsszpontosulhassanak olyan
eszktizdk, jogok 6s lehet6s6gelq amelyek rdv6n elkeriilheti a mesok iltali ellen5rzdst,
illetve amelyek vissza6l6sekre, csal6sokra adnak m6dot.
Feladatv6gz6s folyonoss6ga: A dolgoz6k t6voz6sakor munkaktir itadas-etveteli
jegyz6kdnyvek k6sziilnek, a tipoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 iigye
beazonosithat6an kertil 6tad6sra.

Inform6ci6s 6s kommunik6c i6s rendszer:
- Inform6ci6 6s kommunik6ci6: Az int6zm6ny vezet6se biztosida, hogy a munkatirsak a
feladatuk elht6s6hoz sztiks6ges releviins informtici6khoz kell6 idSben hozzajussanak. Az
int6zm€nyi kommunikrici5 fontos elemei a vezet6i 6s bels6 6rtekezletek.
- Iktaklsi rendszer: Az intlzm€nyhez erkez6, az int6zm6ny eltal kiilddtt 6s a szeryezeten
beliil keletkezett iratok nyomon kdvet6se az iktatiisi rendszeren keresztiil val6sul meg. Az
int6zm6ny rendelkezik iratkezel6si szabilyzattal, amely r6szletesen lefuja, hogy milyen
elj6rist kell k6vetni az irat keletkez6s6t6l annak megsemmisitdsdig.
Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):
- A szervezeti c6lok megval6sitiisdnak monitoringia: Az int6zm6ny vezet6se folyamatos,
naprak6sz inform6ci6kkal rendelkezik a szervezeti c6lok megval6sit6s6r6l, amelynek
egyik fontos eleme a vezetok 6s munkat6rsak rendszeres besziimoltatiisa.
- Bels6 ellen6rz6s: Az int1zm5ny belso ellen<irzdsdt a polgiirmesteri hivatal bels6 ellen6rei
lritj6k el. A belsS ellentirdk kockiizatelemz6s alapjbn hatirozzitk meg az int6zm6n1m6l az
ellen6rz6sek gyakoris6g6t. A bels6 ellen6r0k munk6jukat a jogszab6lyokban, a
m6dszertani ltmutat6kban 6s az Onkormiinyzat belso ellenorz6si k6zikdnyvdben
meghat6rozottak alapjin v6gzik.
- A bels6 kontrollok 6rt6keldse: A belso kontrollok 6rtdkel6se 2016-ban megt<irt6nt.
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benyrijtott besz6mol6k a jogszab6lyi el6irasok szerint a val6segnak
megfelelSen, 6tl6that6an, teljes kdrtien 6s pontosan ttiktizik a sz6ban forg6 p6nziigyi dvre

Kijelentem, hogy

a

vonatkoz6 kiadrisokat

6s bev6teleket.

Kelt: Budapest 2017. 03.
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B) Az A) pontban meghatarozott nyilatkozatot az alibbiak miatt nem 6ll m6domban meglenni

Kelt: Budapest 2017.
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2016.6vi

Feladatelldtris tiltaldnos drtdkelise
A M6ty6sftldi Fecskef6szek Ovoda feladatellltitsa a 2016.6vben a kdltsegvet6si tervezetnek
megfelel6en alakult.

Alapit6 okiratunk szednti alaptev6kenys6geink:
Ssz.

Kormdnyzati
funkci6szim

6vodai nevel6s, ell6t,is szakmai feladatai

1

091

2

091120

Saj6tos nevel6si igdnyii gyermekek 6vodai nevel6s6nek,
ell6t lsrinak szakmai feladatai

3.

091140

6vodai nevel6s, ell6tSs miikddtet6si feladatai

4

09601s

Gyermek6tkeztet6s k6znevel6si intdzm6nyben

5.

09602s

Munkahelyi 6tkeztet6s ktiznevel6si intdzm6nyben

1

10

A kormrinyzati funkci6 megnevez6se

Az engedllyezett st tuszszfun 2016-ban 86 fii volt.
Pedag6gus:

47 f6

Pedag6giai asszisztens:

7lo

Ovodatitkrir:

3f5

Dajka:

l3 to

Konyhas:

3fb

Fiit6-kert6sz:

2fo

Pszichol6gus:

lIo

6sszesen:

86 f,5

1

Csoportok szitma: 23.

Alapit6 okirat szerinti maximdlisan felvehet<i l6tszdm: 644 fi5.
Csoportok l6tszilma 2016. december 31-6n:
Sz6khely 6voda (Baross G6bor utca 32-36.)
t6nyleges
27 fit
28 f6
27 fo

sziimitott
28 f6
28 f5
27 fo
15 f6
22 fo
22 fo
27 fo
27 f6

t6nyleges
25 fi'
26 f6
25 fo
24 f6
16 f6
23 fo
21 fo
24 fti

szbmitott
25 f6
27 fi)
26 fo
24 f6
16 ftt
24 fo
23 fo
24 fit

Cica csoport:
2.
Csibe csoport:
3.
Katica csoport:
4.
Lepke csoport:
15 f6
5.
Maci csoport:
22 f6
6.
Stin csoport:
22 fo
7.
Nyuszi csoport:
27 fo
8.
Vuk csoport:
27 f6
Pipitdr 1. Telephely (Farkashalom u.42-44.)
1.

1

2
3

4
5

6
'7

8.

Mazsola csoport:
T<irpike csoport:
Tticsdk csoport.
Szivarvriny csoport.
Pacsirta csopoft:
Fic6nka csoport:
Siinddrg<i csoport:
Delfin csoport:

Pipit6r 2. Telephely (Csinszka utca 27.)
1.

2
3

4
5

6
7

Halacska csoport:
Nyuszi csoport:
Maci csoport:
Margar6ta csoport:
Napocska csoport:
Katica csoport:
Pillang6 csoport:

Osszesen:

t6nyleges
26 f6
27 fo
25 fit
26 tit
26 fit
26 f6
24 f6

szimitott

559 fo

576 ftt

28 fit
27 f6
28 fit
28 f6
27 f6
26 fo
27 f6

2

Kdltsdgvetdsi bevdtelek teljesiildse
A gyermek6tkeztetesbol szirmaz6 bev6tel az eredeti elitirlnyzathoz k6pest kcizel dupl6ja lett,
mert a tervezettn6l kevesebben ig6nyelt6k az ingyenes 6tkeztet6st.

A

feln6ttekn6l a bev6tel

elmaradt a vdrft6l.

A

tomatermek b6rbead6s6b6l szitrmaz6 dijbev6telek kozel 200 eFt-tal meghaladtdk a

tervezettel, mert

a

sztil<ik igdnyei alapjan tdbb szolgiiltat6, t6,bb alkalommal tartott a

gyermekeknek k6szs6g- 6s mozg6sfejleszt<i foglalkoz6sokat.

A

Farkashalom utcai dpiiletb6l a nyitrort eltulajdonitott, illetve megrongrilt l6gkondicion6l6

berendez6sek utrin a biztosit6 273

eFtk|rt'ritdst fizetett ki.

Finsnszirozdsi bevdtelek telj es iildse
A finansziroz6si bev€tel 93,6%o-ban teljesiilt.

Kd hs dgvetdsi kiadds o k alak ulds a
(kiemelt elilirdnyzato nkdntt bo ntds ban)

Szemdlyi
A

juttatdsok:

rendszeres szem6lyi juttatrisok a pedag6gus bdrt6bla 6s a kdzalkalmazotti bdrt6bla alapjAn

kertiltek meg6llapitasra 6s kifizet6sre, amely a tervezettnek megfelelSen alakult.
Betdltetlen 6lLishely t<ibb alkalommal volt az int6zm6nyben, de minddssze n6hriny hdtig. A
helyettesit6seket 6tszervez6ssel oldottuk meg.

Jdruldkok:
A j6rul6kok a szem6lyi juttatasoknak megfelel6en, a tdrv6ny 6ltal el<iirt m6rtdkben keriiltek
kifizet6sre.

Dologi kiaddsok:
A

Baross Giibor utcai 6voda udvar6nak nyari fehijit6sakor, udvari j6tdkok v6sarlasahoz 6s

telepit6s6hez 4 315 000,- + AFA cisszegri t6mogat6st kaptunk az lnkorminyzatt6l (4 til6ses

mdrleghinta, babahta, rug6s l6here, hegymiisz6fal
mozdony, fedett kocsival, feszekhinta).

J

-

hiuiko form6jri, egyenstlyoz6-hid,

Az 6v soriin visiirolt nagyobb dsszegii targyi eszkdz6k:
Baross G6bor utca: mos6g6p, notebook, 2 db monitor, elektromos frinyir6, sarokcsiszol6, 2 db

zstrkocsi, 60x60 cm gyermek asztal, 15 db gyermek sz6k, elektromos fiiszeg6lywrig6,
akkumulitoros fiir6-csavaroz6 gdp, szines nyomtat6, spir6loz6g6p. Az 6vodatitk6rok
szim6nak ndveldse miatt: PC, ir6aszlal, fi6kos kont6ner, irodai forg6sz6k.
Farkashalom utca: iitve fur6g6p, favrizas fektet6,4 db 120x60-as gyermek asztal, elektromos
fl1Lnyir6g6p, szines nyomtat6, r6di6s magn6.

3 db Gree l6gkondicionril6 az eltulajdonitott ds megrongiiltak helyett dsszesen 523.500,- Ft +

AFA 6rr6kben.
Csinszka utca: asztali sztrnit6g6p, 2 db 6 polcos f6m allvany, Tefal g6zrillom6s.

Kd lts dgv etds i mar adv d ny

Intdzm6nytink 2016. 6vi kdltsdgvetdsi maradviinya 454 eFt.

Az intdzmdny vsgyondnsk alakuldsa
Az intdzmdty ttagyonrinak alakullsdban viltozAs nem tdrtdnt.

Budapest, 2017 . mfucius 20.

A ti,r*\ 6 ci,,r
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Illdsnd Schrott Idik6
intdzmdnyvezetb
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A kdlts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszerdr6l ds bels6 ellen6rz6s6r6l szolo 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 1 l. $ (1) bekezd6se alapj6n a
koltsegvet6si szerv vezet<ije k<iteles a Korm. rendelet 1. mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rt6kelni a kdltsdgvet6si szerv bels6 kontrollrendszer6nek min6s6g6t. Tov6bbri
a 11. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi onkormdnyzati kal*dgvetdsi szerv vezet1je a
nyildtkozatot dz dves kbltsigvetisi beszdmol6val egliltt killdi meg az irdnyitd szen,
vezetdjinek. A vezet6i nyilatkozatol a polgdrmester a zdrszdmaddsi rendelet tenezelivel
eg)iitt terjeszti a kdpvisel6lestiilet eld. "
Fentiek szerinti kdtelezetts6gemnek megfelelve teszem meg a k6vetkez6 nyilatkozatot:

Y ezetfii nyilatkozat a bels6 kontroll ren dszer m ii kiid 6sel6l

A) Alulirott lll6sn6 Schrott Ildikri, a Mrityrisfiildi Fecskef6szek 6voda, mint kcilts6gvet6si
szerv vezetlje, jogi felel6ss6gem tudatriban kijelentem, hogy az el6irrisoknak megfelel6en a
2016. 6vben az iitalwn vezetett kdlts6gvet6si szervnel gondoskodtam

a

bels6 kontrollrendszer kialakit6sar6l, valamint szab|lyszert,

eredm6nyes,

gazdas6gos ds hatdkony mrik<id6s6r6l,

olyan szervezeti kulttra kialakitasar6l, amely biaositja az elkdtelezettsdget

a

szervezeti c6lok 6s 6rtdkek irint, valamint alkalmas az integritas 6rvdnyesit6s6nek
biztosit6sdra,
a kdltsdgvetdsi szerv vagyonkezeles6be, hasm6lat6ba adott vagyon rendeltetdsszertl
haszn6lat6t6l, az alapit6 okiratban megjel6lt tev6kenys6gek jogszabrilyban
meghalirozott kdvetelm6nyeknek megfelelo eilAt6sAr6l,
a rendelkez6sre 6116 el6iranyzatok c6lnak megfelel<i felhasznrilasrir6l,
hatdkonysdg, eredm6nyessdg 6s a
kdlts6gvetdsi szerv tev6kenysdgdben
gazdas6goss69 kdvetelm6nyeinek 6rvenyesit6s6r<il,
a tervezdsi, besziirnoliisi, inform6ci6szolg6ltat6si kdtelezetts6gek teljesit6s6r6l, azok
teljessd9616l 6s hitelessdgdr5l,
a gazdrilkodasi lehet6sdgek ds a k6,telezetts6gek 6sszhangjar6l,
az ntezm|rryi szrimviteli rendr6l,
olyan rendszer bevezet6s6r6l, amely megfelel6 bizonyoss6got nytjt az eljar6sok
jogszenisdgdre 6s szabiilyszenis6gdre vonatkoz6an, biztositja az elszdmoltathat6s6got,
tov6bbii megfelel ahazai 6s k6z6ss6gi szab6lyoknak,
arr6l, hogy a vezetok a szewezet minden szintj6n tisztaban legyenek a kitiizdtt
c6lokkal €s az azok eldrds6t segit6 eszkdz<ikkel annak 6rdekdben, hogy v6gre tudjrik
hajtani a meghatdrozott feladatokat ds 6rt6kelni tudjrik az el6rt eredm6nyeket. E
tev6kenys6gr6l a vezet6i beszrimoltatris rendszer€n keresztiil folyamatos inform6ci6val
rendelkeztem, a tevdkenys6get folyamatosan 6rt6keltem.

a

a

A vonatkoz6 jogszabrilyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6ir6sainak az alibbiak szerint
tettem eleget:
Kontrollkd,rnyezet:
- Szervezeti c6lrendszer ds szervezeti fel6pit6s: Az intdzmeny cdljai meghatrlro zoltak, a
feladatelldtris rdszletes szabiiyai az SzMSz-ben rdgzit6sre kertiltek. Az SzMSz a
jogszabalyban el6irt kdtelez6 tartalmi elemeket lartalmazza, az SzMSz az alapit6
okirattal dsszhangban van. Az SzMSz r|szdtklpezi az intdzmdry szervezeti feldpit6se,

5

amely valamennyi munkakdrre vonatkoz6an iittekinthet6en tartalrnazz.a a szervezeten
beliil elfoglalt helyet, az alir ftjl6- 6s melldrendeltsdgi viszonyokat.
Bels6 szabrllyzatok: Az intdzm6ny rendelkezik megfelelo belso szabiilyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualiziil a jogszabrilyi 6s bels6 v6ltoziisok szerint. A bels6
szabilyzatokat a munkat6rsak ismerik 6s alkalmazzdk.
int6zm6nyi feladatkdr<ik az SzMSz-ben
Feladat- ds felel6ssdgi kdrdk:
rendelkezik munkakdri leirassal,
Valamennyi
dolgoz6
meghatirozlsra keriiltek.
amelyekben r6szletesen meglalalhat6ak az ell6tand6 feladatk<irdk, a felel6ss6gi- ds
hatriskdrdk.
Folyamatok meghatfuozbsa 6s dokument6lisa: A kdltsdgvet6si szerv ellen6rz6si
nyomvonal ainak szab Aly ozdsa f olyamatban van.
Hum6ner<ifonas: Az int6zm6nyn€l a humiiner6fonris-kezelds 6tl6lhat6, a kiv6lasarisi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoaatasrln 6t az dsztdrlzl rendszerig. Az
int6zmdny gondot fordit a hum6ner6forr6s megfelel<i kivdlaszt6sar4 megtafiesdra,
fejleszt6s6re, hat6kony 6s eredm6nyes foglalkoztat6sara, megbecsiil6s6re.
Etikai 6rt6kek 6s integritas: Az inlezm1rry mrikddds6ben 6rv6nyesiilnek a szakmai
felk6sziiltsdg, a p6rtatlans6g ds elfogulatlans6g, az erkdlcsi feddhetetlens6g 6rt6kei,
biztositva van a k<izdrdek el6tdrbe helyezdse a mag6ndrdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkav6llal6it is integrit6s jellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tev6kenys6gek
6sszhangban vannak a szervezeti cdlokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkav6llal6k az
etikai elv6r6soknak megfeleloen cselekszenek.

Az

Integriilt kock6zatkezel6si rendszer:
- A kockazatok meghataroz6sa 6s felm6r6se: Az int6zm6ny tev6kenys6g6ben,
gazd6lkodas6ban rej16 kockr2atokat megdllapitottuk 6s felm6rttik.
- A kockazatok elemzese: Meghatiroztuk a felm6rt kockazatok bektivetkezesi
val6sziniis6gdt €s az intdzmeny szervezeti c6ljaira gyakorolt hat{islit. Ezek alapiin a
kockrizatok rangsorol6sa megtdrt6nt.

- A

kockazatok kezel6se: Minden felm6rt
meghatiiroziisra keriilt a kockazatkezel6s m6dj4

-

6s rangsorolt kockiiaat

eset6ben

a kockrizatkezel6st a vezetds minden

folyamatba be6gyazottan v6gzi.
A kockiiaatkezel6s folyamatiinak feliilvizs

giiata: Az intezm6ny nagys6grendj6re
rendszer megfelel6, a bekdvetkezett
kockazatkezel6si
tekintettel a kialakitott
v6ltoziisokhoz igazitbsa megtdrt6nik. Az alkalmazolt kockr2atkezel6si m6dszerek
megfelel6en segitik az int6zm6ny feladatellitrisit, a szewezeti c6lok el6r6s6t.
Csaids, kom.rpci6: A bels6 szabilyzatok rendszere, a feladatok megosztilsa, a feladat-,
felelSssdgi- es hatask6rdk meghatiirozottsiiga biztositja a sz6nd6koss6gb6l eredii
szabSlytalansiigok, integrit6st s6rt6 esemdnyek bekdvetkezds6nek minimaliz6lis6t.

Kontrolltev6kenys6gek:
- Kontrollstrat6giak 6s m6dszerek: A kontrollstratdgidk 6s m6dszerek irgy keriiltek
kialakitrisra a szervezel minden szintj6n, hogy biztos(tsak, hogy a kockazatkezel6s
sor6n a szervezeti c6lokra hat6 kock6zatok a meghatfuozotl tiirdshatiirokon beiiil
maradjanak. A kontrolltevekenys6geken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s
j6vahagy6si eljiir6srendnek, valamint az adatoL,hoz 6s informdci6khoz val6 hozzifetds
kontrolljanak.
- Feladatk<irdk sz6tv6laszt6sa: A szervezeten beliil a feladat- ds hatiiskdrdk
sz6tvrilasztasra keriiltek olyan form6ban, hogy egy szem6ly kez6ben se
<isszpontosulhassanak olyan eszkdzdk, jogok 6s lehet6sdgek, amelyek r6v6n

6

elkertilheti a miisok 6ltali ellenorz6st, illewe amelyek vissza6l6sekre, csakisokra adnak
m6dot.
Feladatvdgzds foll,tonossriga: A dolgoz6k t6voz6sakor munkak6r ritad6s-6tvdteli
jegyz6k6nyvek kdsztilnek, a tiLvoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 iigye
beazonosithat6an kertil ataddsra.
Informiici6s 6s kommunikrici6s rendszer:
Inform6ci6 6s kommunikiici6: Az irtezmdny vezetdse biztositja, hogy a munkatarsak a
feladatuk ell6trisahoz sziiksdges releviins inform6ci6khoz kell6 id6ben hozz6jussanak.
Az intdzm€nyi kommunik6ci6 fontos elemei a vezelli ds bels6 6rtekezletek.
Iktatrlsi rendszer: Az intdzmdnyhez erkez6, az inl1zmdny altal krild6tt 6s a szervezeten
beliil keletkezett iratok nyomon k6vet6se az iktat6si rendszeren kereszttil val6sul meg.
Az rttdzmdny rendelkezik iratkezeldsi szab|lyzattal, amely rdszletesen leirja, hogy
milyen elj6rast kell kdvetni az irat keletkezesdt6l annak megsemmisit6s6ig.

-

-

Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):
szervezeti c6lok megval6sitdsdnak

- A

monitoringja: Az inllzmdny vezetdse
folyamatos, naprakdsz informrici6kkal rendelkezik a szervezeti cdlok

megval6sit6s6r6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet<ik ds munkat6rsak rendszeres

-

besz6moltatasa.

Bels<i ellen6rz6s: Az in.tdzmdny belso ellen6rz6s6t a polgrirmesteri hivatal bels6
ellen6rei l6tjak el. A bels6 ellen6r6k kockdzatelemzds alapjrin hatl;rozzi*. meg az
bels6 ellen6rdk munk6jukat a
int6zmdnyn6l az ellen6rz6sek gyakorisrlgrit.
jogszabdlyokban, a m6dszertani ritmutat6kban 6s az dnkorm6nyzat bels6 ellen6rz6si
k6zikdnyvdben meghatarozottak alapjrin vdgzik.
A bels6 kontrollok 6rt6keldse: A bels6 kontrollok drt6kel6se 2016-ban megl6rtdnt.

A

-

Kijelentem, hogy a benyrijtott beszdmol6k a jogszab6lyi el6irasok szerint a val6s6gnak
megfelel6en, 6tl6that6an, teljes kdriien 6s pontosan ttikr6zik a sz6ban forg6 pdnztigyi dvre
vonatkoz6 kiadiisokat ds bevdteleket.
ECS

iF;

Kelt: Budapest,20l7. mrfucius 20.
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,,Tiibb mint helyszin, tbbb mint intizminy"
Gyere inkfbb mihozzdnk!
2016, MINqSEG A KULTUR,IBAN, MINdSEG A KERTVaR0SBAN!
A Corvin M(vel6d6si Hiz - Erzs6betligeti Szinh6z teljesitette, s6t ttilteljesftette a 20L6.6vi munkatervben
foglaltakal 2016-0s 6vben is 6rdemes volt minket v6lasztani!

Megrijult k<irnyezettel 6s sokszfnf programokkal v6rjuk a csalad minden tagjat, kicsiket 6s na$/okat
egyarant

A

kieryensflyozott, kiivetkezetes 6s kdriiltekint6 gazdrilkodis 6s szakmaisig egys6ge, az, amire
mfikod6si.ink 6piil. Mindehhez sziiks6g van m6g arra a tapasztalatra, felkdsziiltsegre, lojalilSsra ami a
munkat6rsak 6s ezaltal az int6zm6ny ereje is egyben.
Saj6tos mflkdd6siinkb6l ad6d6an a ktilts6gvet6si €v €s az 6vad nem esik egybe.
Ezt a tervez6sn6l mindig figyelembe kell venni, mint ahog5r azt is, hogy a t€ryleges
6vad", id6szak
"aktfv
kihaszniltsdga ma m6r teljes. N6lunk az 6ves terv, val6ban kitoltott, ez6rt tudjuk partnereinket megtartani
6s folyamatosan

megtjulni.

Tervszerfien m(kodiinh a min6s6g 6s a szinvonal ktitelez minkeL Ma mir az Erzs6betligeti Szinhez
programj6ba bekertilni val6s rangot jelent, sz6munkra pedig felel6ss69 a megval6sit6s, hiszen l6p6st kell
tartanunk a saiet magunk keltette liitogat6i ig6nyekkel, elv6rasokkal.
Folyamatos n6lunk az ,,izl6sform6lAs", a n6z6 nevel6s.
0riiliink minden [j letogat6nak aki el6szor kicsit bizon]talanul l6p be hozzSnk keresve a neki megfelel6
foglalkozist csoportot, 6lmenyt, kdztiss6get, el6ad6st, programot.
A ny6ri z6r6s idei6n int6zm6nytink aktivan pifienl Munkatirsaim munkajlnak koszrinhet6en minden t6r,
terem, folyos6, dltdz6, s6t a szinpad is rij fest6st-burkolatot kapott
Az onkorminyzatnak k<iszonjiik a megfjult Harm6nia teraszt 6s a Napf6ny Gal6ria korszerfl iivegpoftialjAt
Minden eryes vdltozas miigtitt szeretet 6s gondoskod6s van.
Hiszem 6s vallom, hogy a kultrir6ra val6 nevel6s a krirnyezet kultlirai6val kezd6dik
L6togat6inka! partnereinket arra k6rem, hogy fogadj6k 6s haszn6lj6k legalSbb olyan szeretettel, mint,
ahory mi k6sziiltiink vele! Segitsenek meg6rizni, vigyAzntnk re egytitt, hogy min6l tiibben nyerhessenek

felfrisstil6st, nyugalmat itt nalunk

a

mindennapokban.

A m(faji sokf6les6g jegy6ben 6llitottuk dssze az 6v szinhiizi kin6latit: a B6nfalvy Studi6 Elvis, oltdr, Miqmi
cimfi vigjit6ka, a K6rtti Szinh6z ,/e lenetek k1t hdzassdgb6l cimfi bemutat6ia, 6s a Fogi-Bulv6r Szinh6z
boh6zata k<innyed kikapcsol6dAst ig6r. Az 0rlai Produkci6 ebben az 6vben sokf6les6g6vel nyfigdzte le
latogat6inkat a Foly6n l ltalai c{mfi el6adisa humorral atsz6tt melyen emberi tort6netet dolgoz fel; a
bravfros szin6szi jit€k igazi csemege; de a nagy sikerre val6 tekintettel, folytatjuk kamara el6adasinkat is
Garantllt csal6di 6lm6ny volt kar6csony el6tt a Pannon V6rszinh6z Dzsungel ktinyve el6ad5sa, amit a nary
sikerre val6 tekintettel hoztak el hozziink ism6t. Ezt mindenkinek latni kell!
A jazz mfrfaj legjobbjaival 6s meguiult b6rlettel folytat6dolt a lazz Ligeti Csemer Bogldrka a BoggieTrio
ktlrinleges koncertje, az lntermezzo, Hajdu Kldra Quartet i9azi csemege ig6r. Term6szetesen volt, van 6s
lesz GEMINI klub 6s N6ta mflsor, folltat6dik az Anime Musicae komolyzenei 6s a Jazz Mania Big Band
ismertet6 koncertsorozata, s6t Borligettinkbe is varjuk tinokel

t

Csal6dbar6t Szinhizk6nt a ryerekeket brib-6s szinhizi el6addsokkal, Testtlnk a csoda interaktiv
ismeretterieszt6 kiiilliHssal, Man6Mozival, Hist6rids ld*z6hrizzal 6s Kolompos Tinch6zzal v6rjuk.
Gondolunk az anyuk6kra is, igy folytat6dott a LigetiBaba Klub, ism6t megszerveztiik a Hordoz6 Hetet.
N6lunk mindennap ttirt€nik valami! Hozz6nk mindig 6rdemes bet6rni!

Szombatonk6nt filmet vetitiink vagy koncerteket, iet6kot szerveziink a ligetben. Klubokkal,
komol yzenei koncertekkel is megrijitottuk a
tanfolyamokkal filmvetlt6ssel, ktikinleges ki6llitas
kini4latot, de a KdnyvesKuck6ban is sok tijdon
lJj programmal a Vingardium Borfesztivellal
Vigassagokkal zertunk.

i

nak az
a sze

ni vigr6k!
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B evate I ek

Sz6ma

telj esti I 6se
2016.6vi
eredeti

2016. 6vi
m6dositott

€l6irinyzat

el6irrnyzat

.t

6

Kiemelt el6ir6nyzat, el6if, inyzat
megnevezdse

l

I

Teljeslt6s

2016. 6vi

Teljesit6s
9

Bevftel€k
I. Intazmanyi miikddasi bcv6telek
(1.1.+...+1.8.)

l

T
I

69 800

69 800

700%

0

187

I87

7O0o/o

53164

59 521

59 52r

1O0o/o

,{8

1000/o

l.l.

Kdszl€terGkesitds ellendrtCke

't.2

SzolsrLltatrsok ellen€aele

1.3

Kozvetitetl szolgeltatasok ellcnertdke

0

48

1.4

Tulajdonosibevetelek

0

0

1.5.

Elldtdsidijak

l6

Kisairnlazofl altaldnos forgalmi ad6

1.7.

0

0

4 056

6073

6 013

7O0o/o

Altal6nos forgalmi ad6 bev6tel

0

3 889

3 889

1.8

Kamatbevdtelek

0

1

I

700%
700%

1.9.

Egyeb

0

0

100%

ptmogyi mriveletek b€vdtelei

Lt0.

Biztosit6 eltal fizetett kdnerit6s

0

0

1ll

Egy6b mlik0d6si bevdtelek

0

81

8l

f €lh{lmozdsi

0

0

0

B.

2.

57 ,120

bev6telek (2.1.+2.2.)

2.1

Immarerielis iavak €(ekesil6se

0

0

2.2

Egyab tdrgyi eszkozok d(ekesitdse

0

0

Mtk6d6si c{hi tdmogatlsok dllsmhdztrrtdson
beliilr6l O.r.+33.)

0

3.1

Elvontrsok ds hefi7€tesek bevdtelei

0

0

3.2

Egy6b miikdd6si cdlt tAmogates
,llamlararttson belul16l

0

3 049

0

0

0

I145

0

0

3.

33

4.1

- ebb6l EU tdmogaltrs

- ebMl EU tdmogaiis

c{li

0{9

3 0,19

7O0o/o

Felhalmozlsi c6lt ldmogatds
Allamh{ztartdson beliilrdl

1-

3

dtvett p6nzeszk6zok

I

870

3 049

I

145

I

tt70

5

Miikdd€si

6

Felhalmozdsi c6hl dtvett p€nzeszkdz$k

0

0

7

Xdzhatalmi be\6teltk

0

0

8

K6lts{gvet6si b€v6telek dsszesen (1.+...+8.)

57 420

7s 864

7s 86.r

9

FiDeoszlrozdsi bevdtclek (9.f .+9J.)

?ll

10E 717

l0 309

n9

566

136

9.r

Kdltsdgaetdsi maradv6ny iSenybev6tele

0

r0 309

9.2

Valalkozlsi maradv6ny igdnybevdtele

0

0

I 19 566

126 402

98 408

116 984

212 s15

18,t 581

93
10.

0

Iranyit6 szervi (orkormAnyzati) temogatts
(intdzrnCnyfi nanszlrozds)

BEVTTELEK 0SSZESEN:

(8+9)

l

1O0o/o

100o/o

100o/o

7O0o/o
B0o/o

100o/o

7Bo/o
86,80/"

>

Az int6zm6ny saietos tev6kenys6g6b6l fakad6an a programok tulnyom6 resze szezon6lis ielleg[, az 6v
els6, illewe utols6 neryed6v6ben val6sul meg, ezeltal a bev6tel nagy r6sze is ezen id6szakokban
keletkezik. Intdzm6nytink a beveteli eredeti el6iranyzatot teljesitefte.

)

4! CL

> A

bevdtelek

a sajat

bev6telen,

az irSnyit6 szery

(onkorm6nyzati] timogatison

(int6zmdnyfinansziroz6son), klviil, az al6bbiakat tartalmazza:
- 6rdekelts6gn6v6 tamogates osszege 1.145 e Ft (dnkormanyzati dnr6sz: 3.000 e FtJ,
- 2016.6vben a kriz6rdekij kdtelezetts6gekb6l befolyt irsszeg: 1.870 e Ft (m6kitd6si cdlra 6tvett
p6nzeszkrizrik),
NI(A (Nemzeti Kulturiilis AlapJ 1.300 e Ft-os tamogatesi dsszege

-

Kia d d so k

a Ia

ku

I rtrs a

(ki em elt el 6i rdnyz a to n kdn ti
2016. 6vi
eredeti

2016.6vi
m6dositott

el6irdnyzat

el6irinyzat

4

6

t75 552

199 875

164 882

63 936

65 977

62 249

20 755

2l

280

lE 543

t2 618

8.1 090

Kiemelt el6ir{nyzat, eliif,rnlzal

Sz{ma

megnevezdse

I

3

7

ntd sb a n )

b o

2016.6vi

Teljesit€s

Teljesit6s
9

Kirdisok
Miikodtsi kdlts6Sv€t6s kisddsai

I

(1.1.+...+1.5.)

Lt

Szem6lyi juttatasok

1.2.

Munkaad6kat terhel6 jarulekok
hozaAj{nrlist ad6

t.3

Dologi kiadAsok

l1

Ellelottali penzbeli juttattuai

0

0

1.5

E$€b nlikodesi ctlu kiadasok

0

0

I

43,{

12100

12 689

I

434

1r280

lt

269

I

420

& szocielis

90 861

Felhalmozdsi kdlts{gvet{s kirdCssi
(2.1.+

...+23.)

2.1

Beruhdzi6ok

2.2.

Felirjilalsok

0

2.3

Egy6b felhalmoz{si celt kiaddsok

i)

0

24

- ebb6l EU-s fontub6l tim. megval6sul6
programok, projektek kiadesai

0

0

116 986

2r2575

t71 571

2,1,50

2450

2450

KIADASOK OSSZESEN: (1.r2.)

3.

I

L6tuzem
el6i16nyz5t

|

420

82o/o
94o/o
87o/o
7 5o/o

7000/o

700%

83*5%

(f6)

)A

mrikiid6si kiadisokon kiviil al6bbi kiad6sok keriiltek elsz6mol6sra:

-

6rdekelts6gntiv6 temogatAs 6s tinkormdnyzati tinr6szb6l beruh6z6sra 6s eszktizbeszerz6sre
forditott 5.300 e Ft,
Kiiz6rdek[ kdtelezetts6gv6llal6sokb6l befolyt osszegb6l beszerzeft eszktizok kiad6sai

az NKA (Nemzeti Kulturilis Alap) 1.300 e Ft dsszegfl t6mogat6si dsszeg6b6l megval6sitott
program.
Csal6dbar6t munkahelyek kialaki6sAra 642 e Ft (2015. 6vr6l 6thriz6d6 kiadask6nt).

)Az int6zm€ny kiad6sai a ktilts6gvet6si el6irinyzatok keretein beltil val6sultak me& ttemezett, tervezett
gazdelkodissal.
KO I ts 6gv e td si m a r a dv d

ny
adatok e Ft-ban

0sszes maradv6ny

7 070

)A

p6nzmaradv6ny irsszege feladattal terhelt kdtelezettsdg v6llal6sok, szerz6 d6sek, megrendel6sek,
ery6b jogcimI fizet6si k6telezetts6gek 2017.6vre rlthtiz6d6 p6nzforgalmi t6telei, valamint a 2.016. 6vet
terhel6, de 2017. 6vben kifizetett / kifizetend6 / teljesit6s( kiadesok 6rt6kei.

4

Q+r
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Az intizmdny vagyondnak alakuldsa
Erdekelts6gntlvel6 timogatrisb6l beszerzett eszkdzbk

adatok e Ft-ban
RCF

Art 3104 MK3 - Hangfal, aktiv 10"+

1",

brutt6

nett6

Megnevez6s

400/800w state ofart - 2

db

204

259

34

43

Sennheiser XSQ 35 Vocal Set - vezet6kn6lkiili mikrofon szet e835
fejjel - 3 db

299

380

Sennheiser e914 Overhead mikrofon

2t5

273

424

539

ART Pro Audio Dual X Direct - Aktiv di-boksz, 2ch, 9V elem - 2 db

30

38

Konig&Meyer szatelit rtd Ringlock - Ac6l, 2 Ringlock z6rral, 75 cm,
KM_21350-000-55 - 2 db

29

37

NEBSXO - Neutrik BSXO szines sapka NC*X sz6riiihoz - 80 db

74

1B

Neutrik NC3M) - XLR papa,Ieng6,3 pin - 44 db

36

46

Neutrik NC3F)fi - XLR mama,leng6,3 pin - 42 db

39

50

Klotz MYz06 - mikrofonkiibel/ielk6bel, fekete

60

76

435

552

12

15

50cm x 200cm

1,73

220

100cm x 100cm

323

410

1db 6UIL L6pcs6,4 fokos 70-130 cm masas szinpadelemhez

278

277

10 db Cs6v5zas bankett asztal - Konftable 160 x 80

214

272

Rakiisolhat6 sz6kek VESTA

750

952

5 db VESTA TROLLEY sz6kszellit6

372

4 db CLUB 2 SZEMELYES KANAPE

172

219

700*800 mm-es

60

76

(asztalszillit6) 1700*800 mm-es

60

76

RCF Cover

Art

310 -

V6d6boritis

RCF ART 310 sziim6ra - 2 db

- 2 db

Involight SlimPAR 126 Pro - Led PAR 64 limpa, slim, RGVAW+UV,

l2x5Wmultichip-6db

Z6 db GUIL PTA-442l60-100 Teleszk6p leb
6 db GUIL Szinpad elem tisszeilleszt6

kiilt6ri
2 db GUIL Szinpad elem ktilt6ri

2 db GUIL Szinpad elem

75

db

1 db

R- 1 1

kocsi fasztalszillit6)

1 db R-1 1 kocsi

1

4173

Mindtisszesen

5 300

2O16.6vben is a na$/ 6rtekfi Lir$/i eszktiztik beszerz6se els6sorban az Erdekelts6gn<ivel6 t6mogat6snak
6s az 0nkorm5nyzati tamogatasnak (tinkormenyzati tinr6sznek) ktiszonhet6 (32/2071. (VI. 20.J NEFMI
rendelet)

Sai{t nnanszirozisb6l / ktiz6rdekfi ktitelezetts6gv6llal6sokb6l beszerzett eszkdzOk

nett6
Spotl6mpa Imennyezetrel
KLIPPAN 2 szem6lyes kanapd Granan fekete 2 db
KLIPPAN 2 szem6lyes kanap6 Kimstadt fekete 2 db
KLIPPAN 2 szem6lyes kanap6 huzat Granan fekete 6 db
SONGE

tiikiir eztistszinfi

adatok e Ft-ban

brutt6
12

9
63

BO

1,26

160
60

L4
76

KALLAX polcelem

1B

20

5

,,^,2
t==A

|

[ -t^

'

KALLAX
lcos elem feh6r 77*77 cm
KALLAX polcos elem fekete -barna (1x41 1 db
KALLAX olcos elem fekete-barna x2 2db
KLINGSBO

dohi

6asztal fekete, atl6ts26 iiv

1db

IGLLAX bet6t 2 fi6kkal fekete-barna 4 db
KALLAX bet6t a t6val fekete-barna 12 db
KALLAX polcos elem fekete-bama 77*77 cm 1 db
KALLAX

lcos elem fekete-b arr,a 77*1,47 cm

1db

Puffsz<ivettel '18 db
Puff-sziirke szrivettel '10 db
Puff- srit6tk6k szrivettel 2 db
l6
s Wieszak Arizona Chrom 5 db
Harmonia terembe a

n

,karnis ferakisa

ek,MFS karnis

10

B

12

15

16
4

20

76
2B
72

20
36
15

5

L4
202
113
22
69

1B

257
1,43
BB

331

427

Harmonia terembe fii ggiiny, karnis, htz6szerkezet, varr5s szeg6
Diszleth[26 berendez€s vitasa
Kordon krrim oszlo
iros kot6llel 4DB
Gesztenye 6s Vi16g terembe l6gkezel6 berendez6s kivitelez6se
R-11 kocsi 500ke asztal sz5llit6 kocsi
Zs6ktargonca [molniirkocsi)

336
1 118

7 420

Sz6ksz;illit6

33

33

Sz6kszellit6 Telmex Vesta Troll ey
Sz6kszillit6 Telmex Vesta Trolley
L6tra B fokos

75
74

95

Kompresszor
Electrolux ERF2404FOW hfl t6
Haus HM 3108

h(t6

Sziv6-nyom6 tisztit6pu mpa
Varr6g6p - Singer Tradition
Mo rzsaporsziv6 b o s clt-107 2489 /va50 6
Mikr6 samsung 1.0a7? 64 /v851 l.db
2 pavilon,l s6tor
1 TB kiils6 wicnhester AS400 2,5 EXT HDD
Inter Tickert jegyert.rendszer.hasz.BOCA tipusU nyomtat6
Samsung Nyomtat6 p6nztArba :'0BHVB8GH3B02A9M
laptopba NP300 HDD SSD 12 GB Kingston merevlemez meghibiisodas miatt

427
177

1,39

|

1 519

55
76

929
70
16

94

15

19

29
74

58
30
30
26

3B

3B

19
60
20

33
76
24
76
25

379

481,

74

1B

13

csere

77

22

Grafikaig6p Gylrri szirm: FC20760920 /24/002
Grafikai g6phez monitor / grafikai 96phez

743

181

57
117

149

Notebook Gyeri szem:9FCXR72
asztali g6p KonfFlash CA I24-120SSD
Monitor BENQ 22" GW2270 g6phez W.sz:ETS7G02430SL0
win 10,64bit Gy.sz. 03307 1317769+3
Nyomtat6 - Samsu nE / sl-M202 6 / 33 00
SW MS OFF 2016 STANDARD 5 db
4 db Samsung Calaxv J5 (2016.) mobil telefon k6sztil6k beszerz6se

f rdekelts6gn6vel6 uimogatdssal egyiitt mindtisszesen:

105
37

29
40

51

13

77

115

746

240

240

6 029

7 579

10 202

t2 479

Az elv5risok, ig6nyek folyamatosan megkaivetelik a fejleszt€seket, a korszerfi XXI. sz6zadi technika
bevezetes6t, a ktivetelm€nyeknek megfelel6 felt6telrendszer biztosit6sat-

Az int6zm6ny a rendelkez6s6re 6ll6 p6nziigyi kereten beltil teliesiteRe feladatail
Gazdiilkodasa kiegyensrilyozott, szakmai feladatait 6v ktizben 6s 6ves szinten is teliesftette.

Kmf.

.,'-l --

6

I

9;6,r

CA

A

k6lts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszerdrSl ds bels6 ellen6rzds6r6l szolo 370l2Oll.
(XIL 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 11. g (l) bekezd6se alapj6n a
kdlts6gvetdsi szew vezetdje kdteles a Korm. rendelet 1. mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rtdkelni a k6lts6gvet6si szerv bels6 kontrollrendszer6nek min<is6gdt. Tovribb6
a 11. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi ankormdnyzafi kal$igvetisi szerv vezetije a
nyildtkozqtot az dves kdltsdgvetdsi beszdmol1val egtitt ktildi meg az irdnyit6 szerv
vezetdjdnek. A vezet4i nyilatkozatot a polgdrmester a zdrszamaddsi rendelet tervezetdvel
egltitt terjeszti a kepvisel6+estiilet eld. "
Fentiek szerinti kdtelezetts6gemnek megfelelve teszem meg a kdvetkez6 nyilatkozatot:

Y ezetbi nyilatkozat a bels6

kontrollrendszer miiktid6s6r6l

A) Alulirott Kovilcsnd Szab6 Csilla a Corvin Miivel6d6si Hr{z kdlts6gvetdsi szerv vezet6je
jogi felel6ss6gem tudat6ban kijelentem, hogy az el6iriisoknak megfelel6en a 2016. 6vben az
iiltalam vezetett kdlts6gvetdsi szervn6l gondoskodtam

Fa
F
F

bels6 kontrollrendszer kialakitasrir6l, valamint szabilyszeri, eredmdnyes,

gazdasiigos 6s hatdkony mrikdd6s6r<il,

olyan szervezeti kultura kialakitrisrir6l, amely biztositja az elkiitelezetts6get a
szervezeti c6lok ds 6rt6kek fu6nt, valamint alkalmas az integritris 6rv6nyesit6s6nek
biztositrisrirq
a k6lts6gvet6si szerv vagyonkezelds6be, haszniilataba adott vagyon rendeltet6sszeni
hasznriLlatrir6l,
alapit6 okiratban megjeldlt tevdkenys6gek jogszab:llyban
meghatarozott kdvetelm6nyeknek megfelel6 ell6trisrfu6l,
a rendelkezdsre 6116 el6iranyzatok c6lnak megfelelS felhasmflasar6l,
hat6konysrlg, eredm6nyess6g 6s a
k6lts6gvet6si szerv tev6kenys6g6ben
gazdasdgoss69 k6vetelm6nyeinek 6rvdnyesit6s6rdl,
a tervezdsi, besz6mol6si, informiici6szolgiiltatiisi kdtelezettsdgek teljesitds6rol, azok
telj ess6g6r6l 6s hiteless6g6r6l,
a gazdillko&lsi lehet6s6gek 6s a kdtelezetts6gek tisszhangjdr6l,
az inlflzmdrryr szimviteli rendr6l,
olyan rendszer bevezet6s6r6l, amely megfelel<i bizonyoss6got nyijt az eljrir6sok
jogszenisdg6re 6s szabalyszeriisdg6re vonatkoz6an, biztosi$a az elsz6moltathat6s6got,
tov6bbd megfelel ahazai 6s kdzdss6gi szab6lyoknak,
arr6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szintj6n tiszt6ban legyenek a kitiizdtt
cdlokkal 6s az azok el6r6sdt segit6 eszk6zcikkel annak 6rdek6ben, hogy vdgre tudj6k
hajtani a meghatrlrozott feladatokat 6s 6rtdkelni tudjrik az el6rt eredm6nyeket. E
tev6kenys6gr6l a vezetbi beszimoltatiis rendszer6n kereszttil folyamatos hformrici6val
rendelkeztem, a tev6kenysdget folyamatosan 6rt6keltem.

az

)
Fa
}
F
Y

)
)

A

a

vonatkoz6 jogszab6lyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6irasainak az al6bbiak

szerint tettem eleget:

Kontrollkdmyezet:
- Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti feldpitds: Az intdzm1ty cdljai meghatarozottak, a
feladatell6tas r6szletes szabrilyai az SzMSz-ben r6gzitdsre keriiltek. Az SzMSz a
jogszab6lyban el6irt kdtelez6 tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapit6
okirattal Ssszhangban van. Az SzMSz r6sz6t k€pezi az inllzlrrdny szervezeti fel6pit6s-,
amely valamennyi munkakdne vonatkoz6an 6ttekinthet<ien tartalmazza a szervezeten
beltil elfoglalr helyet. az al6- Ibl6- ds melldrendeltsdgi viszonyokat.
7
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Bels6 szabillzatok: Az intdzmdny rendelkezik megfelel6 belsb szab|lyzatrendszenel,
amelyet folyamatosan aktualiz6l a jogszabalyi 6s bels6 v6ltoz6sok szerint. A bels6
szabitlyzalokat a munkatrirsak ismerik ds alkalmazzik.
Feladat- ds felel6ss6gi kcir6k:
int6zm6nyi feladatkdrdk az SzMSz-ben
meghatitroz6sra kertiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkak6ri leirassal,
amelyekben r6szletesen megtalilhat6ak az elletand6 feladatkdrdk, a felel6ss6gi- 6s
hatriskdrdk.
Folyamatok meghatilrozasa 6s dokumentrilds
intdzm6ny elk6szitette 6s
folyamatosan aktualizdlja a kdltsdgvet6si szerv ellen6rzdsi nyomvonalait.
Humriner6forras: Az intdzmdnyn6l a hum6ner6forr6s-kezel6s 6tl5that6, a kiv6lasztrisi
rendszert<il kezdve a dolgoz6k foglalkoaatSsrin 6t az osdonzb rendszerig. Az
intdzm6ny gondot fordit a humilner6forriis megfelel<i kiv6laszuis6ra, megtartiisdr4
fejlesztds6re, hat6kony 6s eredmdnyes foglalkoztatrlsara, megbecsiil6s6re.
Etikai drtdkek 6s integrit6s: Az intdzmdny miikddds6ben 6rv6nyesiilnek a szakmai
felk6sztiltsdg, a pdrtatlans6g 6s elfogulatlans6g, az erkdlcsi feddhetetlens6g 6rt6kei,
biaosiwa van a kdz6rdek el6tdrbe helyezdse a magiindrdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkav6llal6it is integrit6s j ellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tev6kenys6gek
dsszhangban vannak a szeNezeti c6lokkal 6s az etikai drt6kekkel. A munkav6llal6k az
etikai elv6nisoknak megfelelSen cselekszenek.

Az

a: Az

Integriilt kockiizatkezel6si rendszer:
kockrlzatok meghatiiLroz6sa 6s felm6r6se: Az int6zm6ny tev6kenys6g6ben,
gazd6lkodasdban rej16 kockazatokat megrillapitottuk 6s felmdrttik.
felm6rt kocki2atok bekdvetkezdsi
kockr2atok elemz6se: Meghataroztuk
val6szinris6g6t 6s az intdzm6ny szervezeti cdljaira gyakorolt hat6s6t. Ezek alapjri,n a
kockazatok rangsorolAsa megt6rtent.

- A
- A

- A
-

a

kocki2atok kezel6se: Minden felm6( 6s rangsorolt kockazat

eset6ben

meghatiiroz6sra keriilt a kockrizatkezelds m6dja, a kockivatkezeldst a vezet6s minden
folyamatba be6g y azottar vdgzi.
A kockrizatkezelds folyamatrinak feliilvizsgtiah: Az intdzm6ny nagysegrendj6re
bek6vetkezett
tekintettel a kialakitou kock6zatkezel6si rendszer megfelel<i,
v6ltozisokhoz igazitlsa megtdrt6nik. Az alkalmazott kockSzatkezel6si m6dszerek
megfelel6en segitik az int6zm6ny feladatell6tris6t, a szervezeti c6lok eldr6sdt.
Csakis, kom.rpci6: A bels6 szabdlyzatok rendszere, a feladatok megosztas4 a feladat-,
felel6ss6gi- 6s hat6sk6riik meghatiirozotts6ga biztositja a szlnd€koss6gb6l eredS
szabiilytalans6gok, integritrist sdrt6 esemdnyek bekdvetkez6s6nek minimalizril6sdt.

a

Kontrolltevdkenysdgek:
Kontrollstrat6girik 6s m6dszerek: A kontrollstrat6giiik 6s m6dszerek rigy keriiltek
kialakitasra a szervezet minden szintjdn, hogy biaositsrik, hogy a kocki2atkezel6s
sor6n a szervezeti c6lokra hat6 kockrlzatok a meghat6rozott ttirdshatrirokon beliil
maradjanak. A kontrolltev6kenysdgeken beliil kiemelt szerepe van tv enged6lyezdsi 6s
j6vahagyrisi eljrirasrendnek, valamint az adatokhoz 6s inform6ci6khoz val6 hozzAfdr€s
kontrollj rinak.
feladat- ds hataskdrdk
szervezeten beliil
Feladatkdrdk szetvfulaszttsa:

-

-

A

a

keriiltek olyan form6ban, hogy egy szem6ly kez6ben se
6sszpontosulhassanak olyan eszkdzdk, jogok 6s lehet6sdgek, amelyek r6v6n
sz€fiAlaszlt|sra

-

elkertilheti a m6sok 6ltali ellen6rz6st, illetve amelyek vissza6l6sekre, csal6sokra adnak
m6dot.
Feladatv6gz6s folltonoss6ga: A dolgoz6k t6voz6sakor munkak6r Atades-6tvdteli
jegyz6k<iny,vek kJsznlnek, a tilozb dolgozb valamennyi folyamatla1r: 16v<i 'iigye
beazonosithat6an kertil 6tadasra.
8
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Informiici6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
Informiici6 ds kommunik6ci 6: Az intdm6ny vezetdse biaositj4 hogy a munkatdrsak a
feladatuk ellirtirsi*loz sziiks6ges releviins informdci6khoz kell6 id6ben hozz6jussanak.
Az rnl6zm6nyi kommunik6ci6 fontos elemei avezetoi ds bels6 drtekezletek.
Iktatdsi rendszer: Az int6zmdnyhez erkezi5, az ir.lldzm6ny 6ltal kiilddtt ds a szervezeten
beliil keletkezeu iratok nyomon kdvet6se az iktatrisi rendszeren keresztiil val6sul meg.
Az int6zm6ny rendelkezik iratkezel6si szabelyzattal, amely r6szletesen leirja, hogy
milyen elj6nist kell kdvetni az iratkeletkezls6t6l annak megsemmisit6sdig.

-

-

Nyomon kdvetdsi rendszer (monitoring):
szervezeti c6lok megval6sit6siinak monitoringja:

- A

Az

int6zm6ny vezet6se
folyamatos, naprak6sz inform6ci6kkal rendelkezik a szervezeti c6lok

-

megval6sit6s6r6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatrirsak rendszeres
beszimoltatasa.
Bels6 ellen6rz6s: Az ir,t€zmdny belsS ellen6rz6s6t a polg6rmesteri hivatal bels6
ellen6rei htjak el. A bels6 ellen6rdk kockiuatelemzds alapjan hatArozzik meg az
int6zm6nyn6l az ellen6rzdsek gyakoris6grit.
bels6 ellen6rSk munk6jukat a
jogszabrilyokban, a m6dszertani ritmutat6kban ds az dnkormiinyzat bels6 ellen5rzdsi
kdzik6nyvdben meghatilrozottak alapjrin v6gzik.
A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok drtdkel6se 2016-ban megldrtdnt.

A

-

Kijelentem, hogy a benyujtott besz6mol6k a jogszab6lyi el6ir6sok szerint a val6s6gnak
megfelel6en, 6tltithat6an, teUes kdriien 6s pontosan ttikrdzik a sz6ban forg6 p6nziigyi 6vre
vonatkoz6 kiadasokat 6s bevdteleket.
-.. ":'-:.4:
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pontban meghatiirozott nyilatkozatot az al6bbiak miatt nem

megtenni:

Kelt: Budapest, 2017.
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Int6zm6ny megnevez6se: XVL Kcriilcti Kertr,6 rosi Egyesitett Btilcs6de
Ad6szf m: 16923821-2-42
Tel.:403-6203
E-mail : tamaseva I 6gmail.com

Budapest, 2017.03.16.
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A XVI.

keriiletber a gyermekek napkozbeni ell6t6sat, gondozis6t a bolcsod6s koru gyermekek
XVl. kertileti Kertv6rosi Egyesitett Bolcsode cit r6szlege
biztositja. Intdzmdnytink az ellatiist ig€nybe vevo gyermekek dletkoriinak megfelel6 feliigyeletet,
esetdben (20 heteskort6l-3 eves korig) a

gondozist, nevelest, foglalkoztat6st, etkeztetest biztosit.

Az

alapell6t6si tev6kenysdgen kiviil az intdzrrdny szolgiiltat6 tevdkenys6gk6nt napkdzbeni
gyermekfeltgyeletet, nyljtott nyitva tart6st, otthoni gyermekgondoz6st, s6 terepirit, j6t6kos
gyermektorn6t, jiitsz6csoportot, baba-mama torn6t, fe.iloddsv izsgiilatot, taniicsad6st, egy6ni, komplex
fejlesztdst, kiscsopoftos kornplex kdpess6gfej leszt6st, komplex, jrit6kos baba-mamafoglalkoz6st,
venddgdtkezdst gyermekek 6s feln6ttek sz6m6ra biztosit, gyermekj6t6k-, brltor-, eszkrizk6lcsdnz6st.
Az Egyesitett 86lcsode az alapelliitiis keretein beltil 2016 6vben 360 fdrohelyen fogadta a btilcs6d6s
kor[r gyermekeket.
201 6-ban 233 nyitvatart5si napon gondoztuk a gyermekeket, dvv6g6n az ell6tott gyermekek sz6ma 317
fo.
Eves fehdhOtts6g: 87,1 6olo-os volt.

A

l00%-os feltdltdtts6g 2017 lavasz{ra v6rhat6, a jelentkezdk kdztjtt sok a tavasszal ketto dvet

betoltOttek sz5ma, akik ekkort6l ig6nyelt6k a bcilcsodei elhelyezdst.
A bdlcsodei fdr6helyek feltriltdse az dv folyamiin folyamatos.

A 2016-os 6v sor6n az int6zmdny mirkcid6se zavarlalan volt, finansziroz6si probldma nem volt.
Az 6ves krilts6gvet6s felhaszn6l6sa az aliibbiak szerint alakult

Bev6telek teljesiil6se:
Az int6zmdnyi miikod6si bev6telei az onk6nt v6llalt feladatok elkitrisriban teljesiilt.
Bev6tel kiesdst az int6zrn6nyi terit6si dijak, kiesdse okozta, melyet jogszab6lynr6ltoz6s eredm6nyezett.
,,328/2011. (XII. 29.) Kornl Rendelet a szemilyes gondoskoddst n! jtd glermekjdtCli atapelldtdsok ds

gltermekvidelmi sT,skelldtdsok tdr{ldsi dljdrdl ds az iginJ,tdsiikh0zfethaszndlhatd bizonyitdkokr6t;'
A 2016 6vben, a b6lcsodei 6tkeztet6sben jelentosen boviil a kedvezm6nyben rdszestil6k ktjre, t6bb
gyermek lettjogosult az ingyenes dtkezesre. A jogszabrilyv6ltozest kovetoen gyermek6tkeztet6sben
normativ kedvezm6ny6re jogosultak kdre b0lcs6dei ell6t6s eset6n az al6bbiak szerint m6dosult:
.{ rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyben 16szesiilok 100 %-os kedvezm6nyben
r6szestilnek, tovribb6 b6vtilt a kedvezm6nyezettek kdre
* h6rorn- vagy t6bbgyerrrekes csaliidokkal,
+ a tart6san beteg vagy fogyatdkos gyermek eset6ben,
* ahol a csalAdban tar16s beteg vagy fogyatdkos gyermeket nevelnek az eg6szs6ges testv6r is 100
oZ-os kedvezm6nyben
16szesti l,
* a sziilo nyilatkozata alapj6n, amelyben az egy forejLrt6 havijcivedelem risszege nem haladja
meg a nett6 minimrilbdr 130%-61.

Ktilts6gvet6si bev6telek iisszesen:
Modo sit6s:

Fo sa lom:

4'15.93s

443.2"19

!L
{.

Maradv6nv
32.656

Teliesit6s

93,\

A kdltsegvet6s bev6tele az al6bbiakb6l tevodik dssze:
A btilcs6dei, 6vodai gyermekek valami,t az alkalmazottak 6tkez6si t6rit6si dijeb6l,

2.

ok

o/,

+ A bci,lcsode szolgiiltat6siinak bev6teleibol / otthoni gyermekgondoz6s, id6szakos gyermek
feliigyelet, jit6k, gyermek birtorkci Ics6nzds, j6tsz6h 62. j 6t6kos gyermektorna, s6
szobaszolgdltatSs, baba-mama nruzsika, tan6csad6s, egy6ni fejlesa6s, kiscsoportos
foglalkoz6s, baba-r:ramafoglalkoz6s, venddg6tkez6s gyermek, feln6tt./

Miikcid6si kdlts6gvetds t6mogat6s.

Kiadrisok alakul6sa:
Az enged6iyezett ldtszdm 2016-ben 110,25 fo volt ebbol teljes munkaid6ben foglalkoztatott 105 f6,
rdszmunkaidoben pedig 5fo.
Szem6lyi juttatdsok:

M6dositas
268.977

Forgalom

Maradvin

245.542

23.435

Teliesites % -ban
91,3 %

A munkaad6kat terhelo j6rul6kok
M6dosit6s
79.215

Forqalom
73.190

Maradvdn
6085

Teliesit6s % -ban
92,3 %

Az int6zm6ny kiadrisai az 6v folyamdn ardnyosan alakultak.
Dologi kiadisok:
M6dos tris
469 .07 4

Forcalorr
434.973

Maradv6n

Teliesit6s

34.101

92,8%

Yo -ban

Kd I t s dgv et d s i mar adv dny :

af,t. t. 5 17. pont: ,,17. maradv6ny: a kdlts6gvet6si 6v sor6n a bev6telek 6s kiad6sok kiil6nb6zete,
amely az alaptev6kenysdg bev6telei 6s kiad6sai tekintetdben a kdltsdgvet6si maradv6ny,,'
Kotelezetts6gvillal6ssal terhelt maradv6ny: 1445E Ft.-

Az Int6zm6ny vapiyon{nak alakul6sa:

A..2016 6vben is a kolts6gvet6s v6grehajt6s6t a gazdas6goss6g, hatdkonys6g figyelembev6tere
jellemezte, a m[ikrid6shez sziiks6ges legfontosabb dorgok ker[iiek
beszerzdsre.
Az dt b6lcsode k6szpdnzig6nyl6sein tril a kiadrisokat igyekeztnnk ritutaliissal teljesiteni.
201 6 6vi kdlts6gvet6s sor6n az al6bb felsorolt mrikoddshez sziiksdges
kiadrisaink voltak:

*
*
{

;&

Folyamatos 6lelmiszer beszerzds,
U zeme lter es i-ka rbant a n6s i k iaddsok,
Tisa itoszer beszerzes.
Kommunik6ci6s szolg6ltat6sok kiadrisai,

<&. Kdnyv-foly6irat beszerz6s,
* lrodaszer beszerzds,
,* Kis 6rt6kri t6rgyi eszkOz beszerz6s,
rL A Napsug6r Bdlcsod6ben homokoz6k fdld 3 db 6rnydkol6 k6sztilt

)

.'|.

*
*
{

BorostySn Billcs6de redony ki6pit6s,
A Centi, Napsug6r Bdlcs6de zsirfog6 tisait6sa,
A szakmai eszkozdk, j6tdkok, gyermek birtorok v6siirl6sa,
Konyhai eszkozdk, hrisdarril6, botmixer, kivdfoz5, elektromos konzervnyit6, ed6nyek
vds6rl6sa,

* Mdter6ru v6s6rl6s a gyermekek 6gynemiijdnek elkdszit6s6hez,
'l Centi Bolcsorle folyos6 fesrese.
.{
Centi Bdlcsode irodabltor beszerz6s,
* Az 0t B0lcs6de rdsz6re Quadro Byte 6lelmez6si program beszerzdse,
ol Napsugiir Biilcs6de 2 db roticom beszerz6s,
* Napsu96r Bdlcsode infornratikai eszk<izjavitrisa,2 db rnerevlemez csere,
{ Az cit B<jlcs6de rdsz6rejritdk beszerzds,
4 Szivarv6ny Bdlcsode mos6konyha kialakit6sa,
,* 4 db nyorntat6 6s I db monitor beszerzds,
+ l0 db Vesc6 6gy beszerzds,
* 3 db tisait6szer t6rol6 szekrdny,
rl Salgo polcrerrdszer beszerzes.
* 2 db fagyasa6 beszerz6se,
{ I db rnosogato gdp beszerzds.
I db g6zzs6moly beszerzds,
"l
.rL 3 db herny6 m6sz6ka,
'{ 2 db cd magn6 beszerzds,

Az int6zm6ny telephelyeinek karbantart6sara, allagmegov6s6ra sokat kell forditani. Az 6piiletek r6giek, ebb6l
adod6an folyamatos fel0jitAsra szorulnak. Az eszkozdk, gdpek, berendezesek potl6sa folyamatosan tort6nik,
figyelembe v6ve elhasznalodasukat.

Attekintve

az intezmeny

20'16.

evi

kdltsegvet6s6nek tellesit6si adatait megallapithato, hogy

az

eredeti

el6irdnyzathoz kepest a bev6telek csokkentek, mig a kiadAsok aranyosan teljesLlltek.
Az eredeti eloi16nyzatot nem tudtuk teljesiteni, nem v6rt meghib6sodasok miatt beszez6sre kerultek (nyomtatok,

monitor), melyek n6lk0lozhetetlenek

az int6zmeny zavartalan mijkodes6hez. Vesco 69y, valamint

tarolo

szekrenyek beszez6se elmaradt.
K6rem a z6rsz6mad6si besz6molo elfogad6sat,

liiiii,
'K-nlf.
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A

kdltsdgvetesi szervek belso kontrollrendszer6rol 6s belso ellenorz6sdrol szolo 37Ol20ll.

(XII. 31.) Korm. rendelet (a rovabbiakban: Korm. rendele| 11. g (l) bekezddse alaplln a
kcilts6gvetdsi szen vezetdje kciteles a Korm. rendelet 1. melldklete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rldkelni a k6lts6gvetdsi szerv belso kontrollrendszer6nek min6s6gdt. Tovdbb6
a I l. $ (2a) bekezddse kimondja, hogy ,.A helyi Ankormdnyzati kottsdgveftsi szen, vezet1je a
nyilcrtkozatot az dves' kAltsdgyetdsi beszdmolot'al eg)iiu ktildi meg az irdnytt1 szerv
t)ezel6jdnek. A vezel(ii nyilatkozatot u polgdrmester a zarszamaddsi rendelet tervezetdvel
egy tt terjeszti o kdpvisel(i-testiilet eld. "
Fentiek szerinti kcitelezetts6gemnek n.regfelelve teszem meg a k<ivetkez6 nyilatkozatot:

Vezet6i nyilatkozat a bels6 kontrollrcn dszcr miikrid6s6rril

A) Alulirott

a XVI. Keriileti Kertv6rosi Egyesitett Bcilcsode kriltsdgvet6si
jogi
szerv vezetoje
l'elelossdgem tudat6ban kijelentem, hogy az el6ir6soknak megfelel6en a
T'am6s J6nosne.

2016. dvben az {ltalam vezetett kdltsdgvet6si szervndl gondoskodtam

! a belso
!

kontrollrendszer kialakit6sar6l, valamint szab6lyszeni, eredm6nyes,

gazdas6gos ds hat6kony miikodds6r6l.

olyan szervezeti kultirra kialakitiis6r6l, amely biztositja az elkdtelezettsdget

a

szervezeti c6lok ds drt6kek irant, valamint alkalmas az integrit6s drv6nyesit6s6nek

F
)
)>

)
F
!
F
)

biztosit6sdra,

a koltsdgvetdsi szerv vagyonkezelds6be, haszniiatitba adott vagyon rendeltetdsszeni
haszn6latdr6l, az alapit6 okiratban megjel6lt tev6kenysdgek jogszab6lyban
meghat{irozott kdvetelm6nyeknek megfelelo ell6tasdr6l,
a rendelkezdsre iill6 el6iriinyzatok cdlnak megfelelo felhaszniil6s6r6l,
a koltsdgvetesi szerv tevekenysdgdben a hatdkonys6g, eredmdnyesseg 6s a
gazdasrigossrig kOvetelmdnyeinek 6rvdnyesit6sdro I,
a tervez6si, besziirnoldsi, informiici6szolg6ltat6si kritelezetts6gek teljesites6r6l, azok
teljessdgdrol ds hitelessdgdrol,
a gazddlkod6si lehetosdgek 6s a kdtelezetrsegek dsszhangjar6l,
az int6zmdnyi sz6mviteli rendrol,
olyan rendszer bevezetdsdr6l, amely megfelet6 bizonyoss6got nyrijt az elj6r6sok
jogszeriis6g6re 6s szab6lyszenis6g6re vonatkoz6an, biztositja az elszdmoltathat6sdgot,
toviibbd megl'elel a hazai ds k6z6ssdgi szabiilyoknak,
an6l, hogy a vezet6k a szeryezet minden szintjdn tiszt6ban legyenek a kiti2dtt
c6lokkal 6s az azok el6rds61 segito eszkcizdkkel annak 6rdek6ben, hogy v6gre tudjak
hajtani a meghatArozott feladatokat,6s 6rtdkelni tudjak az elert eredm6nyeket. E
tev6kenys6gr<il a vezetoi besz6moltat6s rendszer6n kereszttil folyamatos inform6ci6val
rendelkeztem, a tev6kenysdget folyamatosan 6rtdkeltem.

A vonatkoz6 jogszab6lyok belso kontrollrendszerre vonatkozo el5iriisainak az al6bbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollkdrnyezet:
- Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti fel6pitds: Az intdzmdny c6ljai meghatrirozottak, a
feladatelliitds r6szletes szabdlyai az SzMSz-ben r6gzit6sre kertiltek. Az SzMSz a
jogszab6lyban eloirt k6telezo tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapiro
okirattal osszhangban van. Az SzMSz r6sz6t kdpezi az intezmdny szervezeti feldpit6se,

5

amely valamennyi munkakorre vonatkoz6an dttekinthetoen tartalmazza a szervezeten
beliil elloglalt helyet, az al6- i'016- ds mell6rendeltsdgi viszonyokat.
Belsii szab6lyzatok: Az intdzrneny rendelkezik meglelelo belso szab6lyzatrendszerrel,
ameiyet folyamatosan aktualizdl a jogszabrilyi ds belso viiltoziisok szerint. A belso
szabilyzatokat a munkatiirsak ismerik ds alkalmazz6k.
Feladar ds 1'eleltiss6gi kcirok: Az int6zmdnyi feladatkordk az SzMSz-ben
meghatiiroz6sra kertiltek. Valamennyi dol9oz6 rendelkezik munkakdri leir6ssal,
amelyekben r6szletesen megtal6lhat6ak az ell6tand6 feladatkcircik, a felelossdgi- 6s
hatiisktircik.
Folyamatok n.reghat6roziisa 6s dokumental6sa: Az int6zmdny elk6szitette, 6s
folyamatosan aktualiz6lja a kcilts6gvetdsi szerv ellen6rz6si nyomvonalait.
Humiinerofon6s: Az intdzm6nyndl a humriner6forr6s-kezelds 6tl6that6, a kivdlaszt6si
rendszertol kezdve a dolgoz6k foglalkoztatis6n 6t az lsztonzo rendszerig. Az
int6zm6ny gondot fbrdit a huminerolorrds megfelelo kivrilaszt6sdra, megtatas6ra,
fejleszt6s6re, hatdkony ds eredm6nyes foglalkoztat6s6ra, megbecsiil6s6re.
Etikai 6rtdkek ds integrit6s: Az intdzmdny mLikdddsdben drvdnyestilnek a szakmai
felkesziiltsdg, a p6rtatlans6g ds elfogulatlansiig, az erkdlcsi feddhetetlens6g drt6kei,
biztositva van a ktizdrdek elot6rbe helyezdse a mag6n6rdekkel szemben. A szervezetet
ds a munkav6llal6it is integrit6s j ellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tevdkenys6gek
Osszhangban vannak a szervezeti cdlokkal 6s az etikai drtdkekkel. A munkavrlllal6k az
etikar elvrir6soknak megfelel6en cselekszenek.
Integrrilt kockrizatkezel6si rendszer:
- A kock6zalok meghat6rozasa ds felmdrdse: Az int6zm6ny tevdkenysdg6ben,
gazd6lkod6sdban rejlo kockdzatokat megdllapitottuk 6s felm6rtiik.
- A kosk6zatok elemz6se: Meghatiroztuk a lelm6rt kockazatok bekdvetkezdsi
val6szinris6g6t €s az intdzmdny szervezeti c6ljaira gyakorolt hatdsiit. Ezek alapjan a
kockazatok rangsorol6sa megt<irt6nt.

- A

kock6zatok kezel6se: Minden felmdrt
kerillt a kockiizatkezel6s m6d.ja.

ds

rangsorolt kock6zat

eset6ben

meghataroz6sra

- A

kockrizatkezelds folyamat6nak feltilvizs gdlata: Az intdzmeny nagysdgrendj6re
a kialakitott kock6zatkezel6si rendszer megfelelo. Az alkalmazo1x
kock6zatkezel6si m6dszerek megfeleloen segitik az intdzm€ny feladatell6tdsat, a
szervezeti cdlok el€rdsdt.
Csal6s, korrupci6: A belso szabiilyzatok rendszere, a feladatok megoszt6sa, a feladat-,
feleloss6gi- 6s hat6sk6rcik meghatitozottsAga biztositja a szrinddkoss6gb6l ered6
szabrilytalansrigok, integrit6st sdrlo esem6nyek bekovetkez6s6nek minimaliz616s6t.

tekintettel

-

Kontrolltev6kenys6gek:
- Kontrollstratdgi6{< es m6dszerek: A kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek ugy keriiltek
kialakitdsra a szervezet minden szintj6n, hogy biztosits6k, hogy a kock6zatkezel6s
sor6n a szervezeti cdlokra hat6 kock6zatok a meghatfuozott turdshatiirokon beliil
maradjanak. A kontrolltev6kenys6geken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s
j6v6hagy6si elj6r6srendnek, valamint az adatokhoz ds inform6ci6kh oz val6 hozzlfdr€s
kontrolljrinak.
- Feladatkdrok sz6tvdlasztdsa: A szervezeten beliil a feladat ds hatiisk<irdk

szdtvilasztiisra kertiltek olyan form6ban,

hogy egy szemdly kez6ben

se

cisszpontosulhassanak olyan eszkrizOk, jogok 6s lehetosdgek, amelyek rdv6n
elkeriilheti a m6sok 6ltali e11en6rz6st, illetve amelyek vissza6ldsekre, csal6sokra adnak
m6dot.

6

t6voz6sakor munkakbr dtadas-e1v6teli
Feladatvegzes folYtonossiiga: A dolgoz6k
folyamatban ldvo iigYe
jegyzokdnYvek kesziilnek. a tdr ozo dolgozo valamennYt
beazonosithatoan kertil 6taddsra'
Inform6cios es kommunikaci6s rendszer:
vezetdse biztosida' hogy a-munkatarsak a
ln1brm6ci6 e, tornn.tunlfa"iJ: Az int6zm6ny
kell6 id6ben hozz6jussanak'
feladatuk elkitris6hoz ,lulreg* ,ri"rans informaci6khoz
belso 6rtekezletek'
Az inlezmlnyito.t'nititt fontos elemei a vezetoi 6s
int6zm6nv eltal ktilddtt 6s a szervezeten
if.iatarl .erdsre.: Az intdzmdnyhe z erkezo ' az
meg'
az iktatasi ..ni.r.r.n keresztiil val6sul
belril keletkezeu
rdszletesen leirja' hogy
Az irttdzm€ny ."nA"lkttitt iratkezelesi szab6lyzattal' amely
t"f f f<oveinl az irat keletkezds6tol anr.rak megsemmisitdsdig'
mityen
"tja.art

-

-

ir.t"k;;;;;k;;se

Nvomon kdvetesi rendszer (moniloring):

".,"-'*l'-t;;.r"ii

monitoringja: Az int6zm6nY

.etot *tg'uio'it6tanuk

vezetese

szervezeti

c6lok
a
fotyurrutor, naprakesz inform6ci6kkal rendelkezik
ds m unkat6rsak rendszeres
a vezetok
megval6sit6sar6l, amelynek egyik fontos eleme
beszamoltatasa.

Belsoellen6rzds:Azintezmenybelsoellenorzdsetapolgdrmesterihivatalbelso
*
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a
i,J*j"vrir a, elleno.zesek gyakorisag6t A belso ellenorok munk6jukat
bels6 ellenorz6si
jogszabdlyokban, u .0,i,'"ttunl titrnututOft[an ds az dnkorm6nyzat
ie"rittlnyreU"n meghatdrozottak alapj6n v6gzik'

Kiielentem,hogyabenytjtottbesz6mol6kajogszab6lyieloirdsokszerintaval6sdgnak
6vre
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Budapest XVI. keriileti Polgirmesteri Hivatal
Ktilts6gvet6si 6s P6nziigyi Iroda

Nyirin6 Kovics Ildik6
Irodavezet6 Asszony r6sz6re

T 6rgy z 201 6.6vi zArsz6mad6s

Fe I adate tl dt tis ti t t at d n o s d ni

k e I ds e

A Teriileti Szoci6lis Szolg6lat alapell6lis keret6ben biaositja a keriiletben 616, szociiilisan r6szorul6k
r6sz1re a szoci6lis 6tkeztet6st, nappali elletast, hAzi segits6gnpjLis! jelz6rendszeres hrlzi
segits6gnyijtist. A Szolgalat miik<idteti a Nyugdijas Segit6 Szolg6latot, 6s a ,$attints Nagyi"
szimit6g6pes tanfolyamot.

A Szolg6lat 3 telephely6n osszesen 25 gondoz6n6 l6tja el a teriileti gondozisi feladatokat.
2016 6vben 150 f6 r6sz6re biztositottunk gondoz6st havi szinten.
A Veres P. u intdzm6nyben 1 1 f6 gondoz6n6 6s 1 f6 csoportvezet6, a J6nos u. int6zn6nytinkben 9 fi6

gondoz6n6 6s

I

fo csoportvezet6, a VidimvifuSr u. int6zrndnyben pedig 5 fti gondoz6n6 6s

I

fb

csoportvezet6 l6tnak el tertileti gondozisi feladatot.
A keriiletben 4 telephelyen id6sek klubja mflkddik, ahol 200 fb r|sztre biztositunk ellSList, ebb6l 104
f6 vett ig6nybe 6tkezest is.
A klubokban 4 telephelyen 7 f6 klubgondoz6n6 6s 3 klubvezet6 lefta el a klubfeladatokat.
ENO- ban egy ," zet6 6s 4 gondoz6nd l6tta el az 6rtelmi fogyat6kosokkal kapcsolatos munkikat.
A Szoci6lis konyhin egy dlelmezesvezeto 2 fo szak6cs 6s 3 konyhai kisegit6 dolgozott.
A jelz6rendszeres h6zi segits6gnlujt6sban 14 fii gondozon6 heti forg6 rendszerben Litja el az iigyeleti
feladatokat, ery f6 koordin6tor ilinyitas6val.
Ut6bbi szolg6ltatas biztonshgot nyujt amknak a I6leg egyediil 615 id6s embereknek, akik eg6szs6gi,

mentilis 6llapotuk, vagy krizishelyzetiik miatt riiszorulnak a gyors segits6gre.
2016- ban 6tlagban 75 k6sziil6k volt kihelyezve az ellStottakn6l.
Az 6tkeztet6st szolg6latunk heti 6 napra biztositja az ig6nyl6k r6sz6re.
2016 6vben dsszesen 713 f6 r6szestitt szoci6lis 6tkez6sben, illetve a Cogit6 Alapitvri,ny r6sz6re
6tlagban havonta 36 fij r6szere biztositunk 6tkez6st.
A 25 tb Ertelmi Fogyat6kosok Nappali Ofthona ellitottja szim6ra napi hiromszori 6tkez6st, 6s
foglalkoaatast biaositottunk.
Nf.ugdijasok Segit6 SzolgAlata a kertiletben 6t6 riszorultaknak nyirjt ingyenes segits6get a haz k0riili
munki& elv6gz6s6ben, ezen feliil szallitasi szolg6ltatast v6gez.
2016 6vben a Nyugdijasok Segit6 Szolg6latan keresztiil 1216 f6 rdsz,re biztositottunk ingyenes
szolgSltat6st, ebb6l 910 lo vette ig6nybe az ingyenes szallitrisi szolg6ltalist, h6zkdriili munkav6gz6st
101 1o,205 lo a kisbusszal tdrt6n6 v6sirl6si lehet6s6get.
A ,,Kattints Nagyi" program keret6ben ingyenes szimit6g6pes tanfolyamot biztositunk a keriiletben
616 nyugdijasok szim6ra. K6t csoportban mintegy 57 f6 r6sz6re biztositottuk a k6pzdst.

Bevilelek leljestlise
Bev6teli forr6saink az 6tkez6s, gondozAs, jelz6rendszer tdrit6si dij, illetue AFA visszat6rit6sbol
tev5dnek dssze.
Szolgiltat6sok ellen6rt6ke
Kdzvetitett szo196ltat isok ellendrtdke
KiszamLizott AFA

72.331 e.3.319 e.15.899 e.3l .210 e.168 e.34 e.122.961e.-

AFA bev6tel
Biztosit6 6ltal fi zetett kert6ritds
Eey6b miikdd6si bevdtelek
Osszesen bev6tel:

Kiaddsok alokultiso
Szem6lyi juttat6sok:

Az

enged6lyezeft l6tszam 2016-ban

73 f6 volt ebb6l teljes munkaidoben foglalkoztatott 70 fr,

r6szmunkaid6ben pedig 6 fil.
Szem6lyijuttatrisok 2016 6vben 161.334 e Ft- 92,0 Yo-os arbnyban alakultak.
A munkaad6kat terhel6 j6rul6kok 47 ,128 e Ft- 9l,9 ok a tervezett kereten beliil teljesiilt.

Az 6nk6nt v6llalt feladatok szem6lyi kdlts6gei:
o Jelz6rendszereshazi segits6gnyijt6s:
. Nyugd0asok Segit6 Szolg6lata:
o ld6sek Vil6gnapja:

Az6v folyamin

8.597 e

6.668 e
114 e

a dolgoz6k r6sz6re havi 5000.- Ft 6tkezdsi hozzAjimlAst

Dologi kiadrisok

205.460

e

biaositottunk

Ft 93,7 % -ban teljesiiltek

Az tink6nt v6llalt feladatok dologi kiilts6gei:

.
.
.
o

Jelz6rendszeres hrizi segits6gny0jt6s (telefon, taxi, gy6gyszer k6lts6g)
N),ugdrjasok Segit6 Szolg6lata (tizemanyag, gk. biztositris, karbantarLisi anyagok)
Id<isek Vilignapja ( fell6p6si dij, anyagbeszerz6s 6lelmiszer beszerzds, dekor6ci6)
Kaftints Nagyi informatikai oktat6s

Beruh6zisok

592 e
1.013 e

2.415 e
360 e

5,103 e Ft

2016 6vben els6sorban a folyamatos miik6d6shez elengedhetetleniil sztiks6ges eszkdzdk beszerz6se
val6sult meg. K6t tilal6 konyh6n melegit6 pultok, illetve a gondozisi csoportokba 2 db informatikai
eszktiz beszerz6s6re kertilt sor.
Az int6zm6nyekben a karbantart6si, fest6si munk6latok elv6gz6se megt6rt6nt.
2016 €vi k6lts6gvet6sben eloir6nyzott keretdsszegeket id6ar6nyosan, tervszer[ien, a takar6koss6gi
szempontokat szem el6tt tartva haszniltuk fel.

Pinzmaradvdny

A

2016 dvi krilts6gvet6si maradv6ny 3.223e Ft, ami b6r 6s j6rul6k, illetve dologi maradvdnyb6l
tev6dik dssze.

Az intizmdny vagtondnak olokuldsa

A Teriileti

SzociSlis Szolg6lat vagyon6t,k6pezi a Veres Pdter u, Jenos u, Vid6mvisSr u. gondoz6si
csoportok, valamint Szocialis Konyha, ENO dpiileteinek tartoz6kai, kis 6s nagy 6rtdkii leltarba vett
tArgrai: britorzat, (kerti bttorzat) konyhai berendez6sek, 6telmelegitri pultok, szamit6g6pek,
hirad6stechnikai berendez6sek, konyhai eszk0zrik, mos6konyha felszerel6sek, mos6g6pek, porsziv6k,
bojlerek, fodr6szati b0torzat 6s eszkijzdk.

A konyha vagyon5t siit6g6pek, mos6, mosogat6g6pek, konyha g6pek, hiit6szekdnyek, 6s egy6b
eszkdziik k6pezik.
2016-ban kdt telephelytinkon melegit6pultot v6s6roltunk, mivel javithatatlanok lettek.
Elkezdttik a szolgllat informatikai rendszer6nek korszenisit6sdt, mert a jelenleg haszn6lt
szimit6gdpek, illetve programok elavultak.
ir.i irodai b[torokat v6s6roltunk.

A klubokba

A

kdlts6gvetdsi szervek bels6 kontrollrendszer6r6l 6s bels6 ellen6rz6s6r6l szal6 37012011.
Qil. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendele| 11.$ (1) bekezd6se alapjan a
k6lts6gvetdsi szerv vezet6je kdteles a Korm. rendelet 1. mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban drt6kelni a kdltsegvetdsi szerv bels6 kontrollrendszer6nek min6s6g6t. Tov6bb6
a I 1. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi dnkormdnyzafi kAlfidgvetdsi szen) vezetdje a
nyilatkozatot az dyes kdltsdgvetisi beszdmol,val egltitt hildi meg az irdnyitd szerv
vezetdjinek. A vezetdi nyilatk)zdtot d polgdrmester a zdrszdmaddsi rendelet tervezetdvel
egnitt terjeszti a Mpvisel6+estiilet eld. "
Fentiek szerinti kdtelezetts6gemnek megfelelve teszem meg a k6vetkez6 nyilatkozatot:

Y ezet6i

nyilatkozat a bels6 kontrollrendszer miiktid6s6r6l

A) Alulirott Baloghn6 Szab6 Olga a XVI. kertilet Onkormrinyzat Tertiteti Szoci6lis Szolg6lat
kd,lts6gvet6si szerv vezettije jogi felel6ss6gem tudat6ban kijelentem, hogy az el6irasoknak
megfelel6en a 2016. 6vben az iltalarn vezetett kiiltsegvet6si szervn€l gondoskodtam

) a

bels<i kontrollrendszer kialakitrisar6l, valamint szabelyszeni,

eredm6nyes,

gazdas6gos 6s hatdkony miikiid6s6r6l,

} olyan szervezeti kultua kialakitrisrir6l, amely biaositja az elkdtelezetts6get

a
integritAs 6rv6nyesit6s6nek

)
)

szervezeti cdlok 6s 6rtdkek irant, valamint alkalmas az
biztositiis6ra,
a kdlts6gvet6si szerv vagyonkezel6s6be, haszn6lat6ba adott vagyon rendeltetdsszerii
haszn6latar6l, az alapit6 okiratban megieldlt tev6kenys6gek jogszabrilyban
meghatarozott kdvetelm6nyeknek megfelel6 ell6t6sar6l,
a rendelkezdsre 6116 el6ir5nyzatok c6lnak megfelel6 felhaszn6l6sar6l,

a

k<ilts6gvetdsi szerv tev6kenys6g6ben

a

hat6konys6g, eredm6nyess6g

6s

a

gazdas69oss69 k<ivetelm6nyeinek drvdnyesit6s6r<il,
besz6mo16si, informrici6szolg6ltatrisi k<itelezetts6gek teljesitdsdr6l, azok
teljess6g6rol 6s hitelessdgdrol,
a gazd6lkod6si lehet6s6gek 6s a k6telezetts6gek 6sszhangjriLr6l,

a tervezdsi,

az intdzm€nyi szrimviteli rendr6l,
olyan rendszer bevezet6sdr6l, amely megfelelo bizonyossdgot nytjl az elj rir6sok
jogszenisdgdre 6s szab6lyszenis6gdre vonatkoz6an, biaositja az elsz6moltathat6srigot,
tovribbii megfelel ahazai 6s k<iz<iss6gi szab6lyoknak,
arr6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szintjdn tiszlfiban legyenek a kitiiadtt
c6lokkal es az azok el6r6s6t segit6 eszkcizdkkel annak 6rdek6ben, hogy v6gre tudjrik
hajtani a meghat6rozott feladatokat €s 6rt6kelni tudjrik az e16rt eredmdnyeket. E
tev6kenys6gr6l a vezet6i besz6moltatrls rendszer6n keresztiil folyamatos inform6ci6val
rendelkeztem, a tev6kenys6get folyamatosan drt6keltem.

A vonatkoz6 jogszab6lyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el<iirilsainak az al6bbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollk<imyezet:
Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti fel6pit6s: Az int€zmeny cdljai meghatarozollak, a
feladatellAtas rdszletes szab6lyai az SzMSz-ben rdgzit6sre kertiltek. Az SzMSz a
jogszab6lyban el6irt kdtelez6 tartalmi elemeket tartalmazz4^ az SzMSz az alapil6
okirattal <isszhangban van. Az SzMSz r6sz6t k6pezi az inl|zlr,dly szewezeli fel6pit6se,
amely valamennyi munkak6rre vonatkoz6an 6ttekinthet6en lutalmazza a szervezeten
beltil elfoglalt h elyet, az al6- fiil6- 6s melldrendelts6gi viszonyokat.
Bels6 szab lyzatok: Az int6zmdny rendelkezik megfelel<i bels6 szabiilyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualizril a jogszabdlyi 6s belsti v6ltozasok szerint. A bels6
szabiiyzatokat a munkatarsak ismerik 6s alkalmazz6k.
Feladat- 6s felel6ss6gi k6rdk: Az int6zm6nyi feladatk6rdk az SzMSz-ben
meghataroziisra keriiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakdri leirdssal,
amelyekben r6szletesen meglalSlhat6ak az el16tand6 feladatk<ircik, a felel6ss6gi- 6s
hat6skdrdk.
Folyamatok meghat6rozdsa 6s dokument6lisa: Az int6zm6ny elk6szitette 6s
folyamatosan aktualiz6lja a kdltsegvet6si szerv ellen6rz6si nyomvonalait.
Huminer6fon6s: Az int6zmdnyn6l a humriner6forr6s-kezelds 6tl6that6, a kiv6laszt6si
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatdsrin 6t az isztdnzb rendszerig. Az
int6zm6ny gondot fordit a hum6ner6forras megfelel6 kivrilasa'is6ra meglartas6r4
fejleszt6s6re, hatdkony 6s eredm6nyes foglalkoztatrisara, megbecsiil6s6re.
Etikai 6rt6kek 6s integritas: Az intdzmdny miik6d6s6ben 6rvdnyesiilnek a szakmai
felkdsziilts6g, a p6rtatlans6g 6s elfogulatlansrig, az erktilcsi feddhetetlens6g 6rtdkei,
biztositva van a kdz6rdek el6t6rbe helyez6se a mag6n6rdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkav6llal6it is integritAs jellemzi, az alkalmazoft m6dszerek 6s tev6kenys6gek
d,sszhangban vannak a szervezeti c6lokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkavdllal6k az
etikai elv6r6soknak megfelel6en cselekszenek.

-

-

-

-

Integrflt kockazatkezel6si rendszer:
- A kockazatok meghat6rozdsa

6s

felm6r6se:

Az

int6zm6ny tev6kenysdg6ben,

gazd6lkodris6ban rej16 kockrizatokat meg6llapitottuk 6s felm6rtiik.

kock6zatok elemz6se: Meghatriroztuk a felm6rt kockiizatok bekdvetkezesi
val6sziniis6g6t 6s az int{zsndny szewezeti cdljaira gyakorolt hat6s6t. Ezek alapj{n a

A

kockiizatok rangsorol6sa megtdrt6nt.

A

kockrlaatok kezel6se: Minden felmdrt

ds rangsorolt kockazat

esetdben

meghatarozrisra kertilt a kockazatkezelds m6dja, a kockrizatkezeldst a vezet6s minden

folyamatba beiigyazottan v6gzi.
kockrLatkezel6s folyamat6nak feliilvizsg6lata:

A

tekintettel

a

Az

int9zm9ny nagys6grendj6re

kialakitott kock5zatkezel6si rendszer megfelel6,

a

bekdvetkezett
v6ltozrisokhoz igazitAsa megtdrt6nik. Az alkalmazott kockazatkezeldsi m6dszerek
megfelel6en segitik az intdzm6ny feladatell6tris6t, a szervezeti cdlok el6rds6t.
Csal6s, komrpci6: A bels6 szabilyzatok rendszere, a feladatok megosztdsa, a feladat-,
felel6ss6gi- 6s hatisk6rdk meghatdrozottsriga biaositja a sz6nd6kossiigb6l ered<i
szab6lyalans6gok, integrit6st s6rt6 esem6nyek bekdvetkez6s6nek minimalizaklsrit.
Kontrolltev6kenys6gek

:

-

Kontrollstratdgiak 6s m6dszerek: A kontrollstratdgi6k 6s m6dszerek tgy keriiltek
kialakit6sra a szervezet minden szintj6n, hogy biztositsdk, hogy a kockr2atkezel6s
sordn a szervezeti c6lokra hat6 kockazatok a meghatarozott trir6shatarokon beltil
maradjanak. A kontrolltev6kenysdgeken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s
j6vrihagyasi eljariisrendnek, valamint az adatokhoz 6s informici6khoz valo hozzifefts

-

Feladatkdrdk sz6tv6laszl6sa: A szervezeten beliil a feladat- 6s hat6skcir<ik
sz6tviilasztasra keriiltek olyan formdban, hogy egy szem6ly kez6ben se
6sszpontosulhassanak olyan eszk<izdk, jogok 6s lehet<is6gek, amelyek r6v6n
elkeriilheti a masok 6ltali ellenorzdst, illetve amelyek vissza6l6sekre, csaldsokra adnak

-

kontrollj anak.

m6dot.
Feladatvdgzds folytonoss6ga:

jegyz6kdnlvek k6sztilnek,

a

A

dolgoz6k t6vozisakor munkakdr 6tad6s-6tvdteli
tAvoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 iigye

beazonosithat6an kertil 6tadasra.

Inform6ci6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
Inform6ci6 6s kommunik6ci6: Az int6zrn6ny vezet6se biztositj4 hogy a munkatarsak a
feladatuk ell6t6sii,hoz sziiks6ges relevilns inform6ci6khoz kell6 id6ben hozz6jussanak.
Az tntdzm€nyi kommunikiici6 fontos elemei a vezelli 6s bels6 6rtekezletek.
Iktatasi rendszer: Az intlzmdnyhez 6rkez6, az tntdzmdny 6ltal kiilddtt 6s a szervezeten
beliil keletkezett iratok nyomon kdvet6se az iktatasi rendszeren kereszttil val6sul meg.
Az int6zmdny rendelkezik iratkezetdsi szabilyzattal, amely rdszletesen leirj4 hogy
milyen eljarast kell k6vetni az irat keletkez6s6t6l annak megsemmisitds6ig.

-

-

Nyomon k6vet6si rendszer (monitoring):
- A szewezeti c6lok megval6sit6s6nak monitoringja:

Az intdzm1ny vezet6se
a szervezeti c6lok

folyamatos, naprak6sz inform6ci6kkal rendelkezik

-

-

megval6sitSsrir6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatarsak rendszeres
beszlmoltatasa.
Bels<i ellen6rz6s: Az int€zmdny bels6 ellen6rz6s6t a polg6rmesteri hivatal bels6
ellen6rei l6tjak el. A be1s6 ellen6rdk kock6zatelemz6s alapj6n halttrozzbk meg az

int6zm6nyn6l az ellenSrz6sek gyakorisAg6t. A bels6 ellen6rdk munkdjukat a
jogszab6lyokban, a m6dszertani ritmutat6kban es az 6nkorm6nyzat bels6 ellen6rz6si
k6zikdnlw6ben meghatarozottak alapj6n vdgzik.
A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok 6rt6kel6se 2016-ban megtdrtdnt'

Kijelentem, hogy a benyrijtott besz6mol6k a jogszab6lyi el6inisok szerint a val6s6gnak
megfelel6en, 6tl6that6an, teljes kdnien ds pontosan
a sz6ban forg6 pdnztgyi 6we
vonatkoz6 kiad6sokat ds beveteleket.
c'
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B) Az A)

pontban meghatrirozott nyilatkozatot az al6bbiak miatt nem

megtenni:
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