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R6szv6tel rendv6delmi napokon
Fontosnak tartjuk, hogy az 6llampolgrirok is megismerj 6k az 6rszolg6lat munk6j6t, ez6rt
igyeksziink minden meghivrisnak eleget tenni, ahol t6j6kozt athatjuk az 6rdek15d6ket az
altatunk v6gzett feladatokr6l. igy 2016-ban is r6szt vettiink a Vdrosligetben megrendezett
Rend6r 6s Tiizolt6napon. Id6n a XVll.keriileti Rend6rkapitanys6ggal k6ziisen mutattuk be
munkank 6s Riikosmente egyedei arculat6t a rendezv6nyre 6rkez6knek.
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Uj szolgdtati g6pjdrmiiveink dtv6tele

tj

2016.07.11,6n etvehettiik
Suzuki Vitara tipusri szolg6lati gepjirmiiviink kulcsait Ughy
Attila polg6rmester trt6l. Az Orszolgiiat egy kordbban ugyancsak a XVIII. ker0leti
<inkormrlnpatt6l kapott gepjrirmrivdt tudja most lecser6lni. Az egyik aut6nk el<iregedett, a
mindennapos terepen elt6ltdtt 100km haszn6latban 6s a fenntart6sa, javittat6sa m6r rendkivtil
gazdasiglalar volt. Ez& k6rtiik az Snkorm6nyzat segits6g6t. A most kapott ndgyker6kmeghajt5sf jdrmrinek a terepk6pessdge is jobb az elodjdn5l, igy nehezebb terepen is k6nnyebb
lesz vele ell6tni a szolg6latot. Az esem6nyen vehette 6t a Heim Pii{ Gyermekk6rhaz is az uj
gyermekorvosi iigyeleti aut6j6t, amit a XVlll.keriileti dnkormrinyzat adom6nyozott r6szikre.
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2016. jflius 20-dn megtarlott sajt6t6j6koztat6n adta 6t Szisz loz.sef Alpolg6rmester tr a
XVl.keriilet 6ltal v6srirolt Ford Ranger terepjir6 gepj6rmii kulcsait 6rszolg6latunknak, mellyel
a t6rsult kertiletben folytatott munkdnkat segitik.
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2016.6vi zirszimadfis
Sziiveges besz:lmo16

Int6zm6ny megnevez6se: Rrikosmenti Mezei Orszolgflat
Ad6szdm: 157 66191-l-42
Tel.: +36-l-400-0809
E-mail : rmenti.meze ior szolgalat@gmail. com

Budapest, 20 1 7. m6rcius 09.

Intezmdnyvezeto

1

Felsdatelldtds riltaldnos drtikeldse

A

a

2016. 6ves k61ts6gvet6sb6l z<ikken6mentesen tudtuk hnanszirozni
g6pjrirmrivek
karbantart6sdt, iizemanyag ell6t6s{it az alkalmazottak b6rezds6t, munkaruh6kat illetve egy6b
dologi, 6s szemdlyi kiad6sokat.

Kd lts dgv etd si

A tiirsult keriiletek Onkorm6nyzatai

b

evd te le k telj e s iildse

(a Budapest F6r,aros

XVI. kenileti Onkormanyzat n6lkill)

a 2016-os 6vben a Riikosmenti Mezei 6rszolg6lat kdltsdgvet6s6t 67 Og4'151Ft-tal (mrikdd6si

c6lt

t6mogat6sok rillamhaztart6son beliilr6l) 6s 4 880 500 Ft-tal (felhalmozdsi c6lri
trimogatrisok dllamhriztartdson beliilr6l) t6mogatt6k. Ezen kivtil az intezmdny 13 7 62 Ft
mrik6d6si bev6telre tett szert kamat 6s egy6b miik6d6si bevdtelek jogcimen.

A

tarsult Onkormiinyzatok a tarsul6si meg6llapoddsban elfogadott dsszegeket az abban
meghatiirozottak szerint - egy 6nkorm6nyzat kivdtel6vel - k6t r6szletben bocsritott6k az
Orszol g6lat rendelkezdsdre.

A kdlts6gvet6si bev6telek f66sszege 71 989 013 Ft, mely 100,0 %-ban teljesiilt.

Finans zlro zdsi b evdte le k

te li es

til ds e

A Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkorm inyzat 7 2lO 418 Ft-tal jfrult hozzd az intdzm€ny
mrikddds6hez. Az el6z6 6vi (2015. 6vi) k61ts6gvet6si maradv6ny 2926657 Ft dsszegben
kertilt az intdzmdny kcilts6gvet6s6be bedpitve, mely teljes 6sszegben felhaszn6ldsra keriilt.

A finansziroziisi bev6telek f6risszege 10 197 075 Ft, mely 100,0 %-ban teljesiilt.

k alakulds a
(kiemelt elffirdnyzaton kdnti b o ntds ban)
Kd lts dgv etdsi kiadds

o

Szem6lyi kiad{sok:
A szem6lyi jellegri kiadrisokat tekintve a 2016.6vi III. m6dositott el5ir(nyzat - 43 961 872 Fr
- fedezte a kiad6sainkat, mely 6sszesen 39 503 012 Ft-ban teljesiilt. 4 458 860 Ft a szem6lyi
kiad6s maradvanya.
A munkaad6kat terhelo j riLrul6kok es szoci5lis hozzijirdAsi ad6 m6dositott ellirinyzata
12 166 442 Ft, kifizetdsre keriilt 10 633 785 Ft, itt a megtakarit6s 1 532 657 Ft.

A fenti 2 sor megtakaritiisa a 2016-os 6vben a betciltetlen 6ll6shelyek bdr 6sj6rul6k6b61, azon
kiviil a b6rp6tldkok 6s jutalmak megtakaritris6b6l ad6dik.

2

Dologi kiad6sok:
A 2016.6vi III. m6dositott el6irirnyzar dologi kiad6sokra 20 317 312 Ftot irir,yoz elo, a
teljesit6s 16595235 Ft, a megtakaritiLs 3122 077 Ft. A dologi jellegii megtakarit6saink a
cs6kkentett mdrtdkii munkaruha v6srirl6sainkb6l, az ijzemanyag felhaszndl6s reduk616s6b6l,
izemanyagitr cs<jkkendsb6l, gumiabroncsok ds egy6b eszkdzdk megv6sdrl6srinak
6ttitemezds6b6l, KGFB ritk<itdsekb6l 6s az alacsonyabb k6lts6gti garanci6lis g6pj6rmti javit6s
m6rt6k6b6l szArmazik.

Reruh{zfsok:
A beruhaz6sok m6dositott elSirinyzata 5 740 730 Ft, mely 100,0 %-ban felhaszn6l6sra kertilt.
Az dsszeget az aldbbiaka forditottuk:
Suzuki Vitara g6pj ermt v6sarl6sa, 1 db ut6nfut6, 2 db asztali szamit6gdp programmal,
Tablet kdsztil6k, szines nyomtat6 beszerzdse.
Az irod6ban ki6pit6sre keriilt egy sz6mit6g6pes adatment6si rendszer is.

Kdltsdgvetdsi maradvdny
A 2016.6vi teljesiilt 82 186 356 Ft bev6telhez k6pest az 6rszolgdlat a 2016. 6vben 9 713 594
Ft megtakarit6st 6rt el, ami a fent emlitett szem6lyi 6s dologi megtakarit6sainkb6l ad6dik. A
kolts6gvet6si maradv6nl.t a 2016. 6w6l 6thirz6d6 szrimllk kifizetds€re, valamint az 6v elejen
k6telez6 garancirilis szervizel6sre, az elore nem tervezett szem6lyi v6ltoz6sokkal kapcsolatos
sziiks6gszeni kdlts6gekre, gumiabroncsok v6srirl6s6ra, az [j szdkhely bebritorozisara 6s egy6b
erddszeti g6pek beszerzesdre forditjuk. Amennyiben a R6kosmenti Mezei
f<ikdnt
Orszolg6latot Fenntart6 T6rsul6s j6vahagyj a az ezen fehil fennmarad6 dsszeget,mint egy
tartaldkot k6pezve tovdbbra is megtaftanAnk,az esetlegesen felmertil6,nem v6rt kiad6sokra.

-

-

Az intdzmdny vagyondnfrk alakuldsa
Orszolg6latunkn 6l a leltdrozits a 201 6-os 6vben meg16rt6nt.
A 2016-os kdlts6gvet6si dvben az 6rszolg6lat vagyona a k6vetkez6 eszkdzdkkel gyarapodott:
Neptun Remorque 1 tipusir utanfut6
Ford Ranger terepjrir6 g6pj 6rmii (tizembentart6)
Suzuki Vitara terepjar6 gdpj 6rmti
2db asztali sziimit6gdp
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A kciltsdgvet6si szervek bels6 kontrollrendszerdr<jl 6s bels<j ellenorzdsdrol sz6l6 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 11. $ (l) bekezd6se alapjan a
kdlts6gvet6si szerv vezetdje kdteles a Korm. rendelet 1. melldklete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rt6kelni a kcilts6gvetdsi szerv bels6 kontrollrendszerdnek min6sdg6t. Tov6bbi
a 11. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi r)nkormanyzafi knltsdgvetdsi szerv vezetdje a
nyilatkozatot az dves kr;ltsdgvetdsi beszamolival egiitt ktildi meg az irdnyitd szerv
vezetdjdnek. A vezetdi nyilatkozatot a polgdrmester a zdrszdmaddsi rendelet tervezetivel
egliitt terjeszti o kdpviseld+est let eld."
Fentiek szerinti kdtelezetts6gemnek megfelelve teszem meg a kdvetkez6 nyilatkozatot:

Vezet6i nyila tkozat a bels6 kontrollrendszer miikiid6s6r6l

A) Alulirott ol6h csaba a Riikosmenti Mezei 6rszolg6lat k6lts6gvet6si szerv vezetoje jogi
felel6ssdgem tudatiiban kijelentem, hogy az el6irrisoknak megfelel6en a 2016. €vben az
iiltalam vezetett kdltsdgvetdsi szervn6l gondoskodtam

Fa
)
)
D

bels6 kontrollrendszer kialakit6srir6l, valamint szabtilyszeni,

gazdasdgos 6s hat6kony miikdd6s6r6l,

olyan szeryezeti kultrira kialak(t6sar61, amely biztositja az elkdtelezettsdget

)
)
)
F

a

szervezeti c6lok 6s 6rt6kek irrint, valamint alkalmas az integritds 6rv6nyesit6s6nek
biaosit6sara,
a kdlts6gvet6si szerv vagyonkezel6sdbe, hasznrilat6ba adott vagyon rendeltetdsszerfi
alapit6 okiratban megjeldlt tev6kenys6gek jogszab6tyban
haszn6latar6l,

az

meghatarozott kdvetelm6nyeknek megfelel6 ell6trisar6l,
a rendelkez6sre 6116 el6ir6nyzatok cdlnak megfelel6 felhaszn6l5sar6l,
hatdkonys6g, eredm6nyess6g es a
kdlts6gvetdsi szerv tevdkenysdg6ben
gazdas69ossrig k6vetelmdnyeinek 6rv6nyesit6s616l,
a tervez6si, besz6moliisi, inform6ci6szolgdltatrisi kritelezefisegek teljesit6s6r6l, azok
teljess696161 6s hiteless6gdr6l,
a gazd6lkodasi lehet6sdgek 6s a kdtelezetts6gek Ssszhangjar6l,
az intdzm6nyi szAmviteli rendr6l,
olyan rendszer bevezet6s6r5l, amely megfelel6 bizonyoss6got ny(\l az eljar6sok
jogszenis6g6re 6s szabAlyszenisdg6re vonatkoz6an, biaositja az elszdmoltathat6s6got,
tov6bb6 megfelel ahaz.ai ds kdzdss6gi szab6lyoknak,
arr6l, hogy a vezetok a szervezet minden szintj6n tisztaban legyenek a kitlizott
c6lokkal 6s az azok el6r6s6t segit6 eszk6z6kkel annak drdek6ben, hogy v6gre tudj6k
hajtani a meghat6rozott feladatokat ds 6rt6kelni tudjrik az el6rt eredm€nyeket. E
tevdkenys6grol a vezetbi beszifunoltat6s rendszerdn keresztiil folyamatos informdcirival
rendelkeztem, a tevekenysdget folyamatosan 6rt6keltem.

a

Fa
F

eredmdnyes,

A vonatkoz6 jogszab6lyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6ir6sainak az al6bbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollkdmyezet:
- Szervezeti c6lrendszer ds szervezeti fel6pitds: Az int6zm6ny c6ljai meghataro zotlak, a
feladatell6tas r6szletes szabtiyai az SzMSz-ben r<lgzit6sre kertiltek. Az SzMSz a
jogszabalyban eloirt k6te1ez6 tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapit6
tkirattal dsszhangban van. Az SzMSz r6sz6t kdpezi az intdzmdrry szervezeti feldpit6se,

5

amely valamennyi munkak6rre vonatkoz6an 6ttekinthet6en tartalmazza a szetyezeten
beliil elfoglalt helyet, az al6- f<i16- 6s melldrendelts6gi viszonyokat.
Bels6 szab6lyzatok: Az intdzmdny rendelkezik megfelel6 bels6 szabilyzatrendszemel,
amelyet folyamatosan aktualiziil a jogszab6lyi 6s be1s6 v6ltoz6sok szerint. A bels6
szabSlyzatokat a munkatarsak ismerik 6s alkalmazzik.
Feladat- 6s felel6ss6gi k<ir<ik: Az intdzmdnyi feladatkdrdk az SzMSz-ben
meghataroz6sra keniltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakdri leir6ssal,
amelyekben r6szletesen megtal6lhat6ak az e\l6tand6 feladatk6rdk, a felelossdgi- 6s
hat6skd16k.

ds dokument6l6sa'. Az intd,zr.rllrty elk6szitette 6s
folyamatosan aktualiz6lja a krilts6gvet6si szer.l ellen6rz6si nyomvonalait.
Hum6ner6forriis: Az iltdzmdnyndl a hum6ner6foniis-kezel6s 6tl6that6, a kiv6lasarisi
Folyamatok meghat6roz6sa

rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatdsdn 6t az dszldnz6 rendszerig. Az
int6zmdny gondot fordit a hum6ner6forr6s megfelel6 kiv6lasztdsriLra, megtartris6ra,

fejleszt6s6re, hatdkony ds eredm6nyes loglalkoztat6sara, megbecstil6sdre.
Etikai 6rt6kek 6s integrit6s: Az int6zm6ny mrikddds6ben drv6nyesiilnek a szakmai
felkdsziilts6g, a piirtatlans6g 6s elfogulatlansiig, az erkdlcsi feddhetetlens6g 6rtdkei,
biztositva van a k6z6rdek el6t6rbe helyez6se a magiin6rdekkel szemben. A szervezetet
6s a munlravrillal6it is integritds j ellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tev6kenys6gek
dsszhangban vannak a szeryezeti c6lokkal 6s az etikai 6r16kekkel. A munkavdllal6k az
etikai elvar6soknak megfelel6en cselekszenek.
Inte g16lt kockazatkezel6si rendszer:

- A

kock6zatok meghat6roz6sa

6s

felm6r6se:

Az

intdzm€ny tev6kenys6g6ben,

gazddlkodSs6ban rej16 kockazatokat megilJlapitottuk 6s felm6rtiik.

- A

kockazatok elemz6se: Meghatarozh:k a felm6rt kockazatok bekdvetkez6si
val6szimis6g6t 6s az intdzmlny szervezeti c6ljaira gyakorolt hatas6t. Ezek alapjdn a
kockiizatok rangsorolasa megt6rt6nt.

- A
-

kockazatok kezel6se: Minden felmdrt 6s rangsorolt kock6zat esetdben
meghatiiroz6sra kertilt a kocktizatkezel6s m6dja, a kockazatkezel6st a vezet6s minden
folyamatba be6g y azoltan v6gzi.
A kockrizatkezel6s folyamat6nak feliilvizsgiiata: Az intdzm6ny nagysSgrendjdre
tekintettel a kialakitott kock6zatkezeldsi rendszer megfelel6, a bek6vetkezett
v6ltoz6sokhoz igazitdsa megtdrt6nik. Az alkalmazott kockrizatkezeldsi m6dszerek
megfelel6en segitik az rntdzmeny feladatell6t6sdt, a szervezeti cdlok el6r6s6t.
Csal6s, korrupci6: A bels6 szab6lyzatok rendszere, a feladatok megosztilsa, a feladat-,
felel6ss6gi- 6s hat6skdrdk meghatarozotts6ga biaositja a szrlnd6koss6gb6l ered6
szabSlltalansdgok, integrit6st sdrt6 esem6nyek bek<ivetkez6s6nek minimaliz6l5s6t.

Kontrolltevdkenysdgek:
- Kontrollstratdgi6k 6s m6dszerek: A kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek rigy kertiltek
kialakitdsra a szervezet minden szintj6n, hogy biztositsak, hogy a kock6zatkezel6s
sor6n a szervezeti cdlokra hat6 kockrzatok a meghatiirozott trirdshat6rokon beliil
maradjanak. A kontrolltev6kenys6geken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s
j6vdhagydsi eljarasrendnek, valamint az adatol<hoz ds informrici6khoz val6 hozz6f6r6s
kontrolljiinak.
- Feladatkdrrik sz6tv6laszt6sa: A szervezeten beltil a feladat- 6s hatiiskdrdk
sz6tv6laszt6sra kertiltek olyan formdban, hogy egy szem6ly kez6ben se
dsszpontosulhassanak olyan eszkozdk, jogok 6s lehet6s6gek, amelyek rdvdn

6

elkertilheti a mdsok 6ltali ellen5rz6st, illetve amelyek vissza6l6sekre, csal6sokra adnak
m6dot.
Feladatv6gzds folyonoss6ga: A dolgoz6k tiivozdsakor muntakdr 6tad6s-6tv6teli
jegyz6krinJvek k6sziilnek, a tivoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 iigye
beazonosithat6an kenil 6tadrisra.
Inform6ci6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
Inform6ci6 6s kommunik6ci6: Az intdzm6ny vezet6se biaositja, hogy a muntat6rsak a
leladatuk ellat6s6hoz sztiks6ges releviins infom6ci6khoz kell6 idoben hozz6jussanak.
Az intezmdnyi kommunikiici6 fontos elemei a vezet6i 6s bels6 6rtekezletek.
Iktat6si rendszer: Az intdzm|nyhez erkez6, az inldzmery 61tal ktilddtt 6s a szervezeten
beliil keletkezett iratok nyomon kovet6se az iktat6si rendszeren keresztiil val6sul meg.
Az int6zm6ny rendelkezik iratkezel6si szabitlyzaltal, amely r6szletesen leirja, hogy
milyen eljar6st kell kdvetni az iratkeletkezd,s6t6l annak megsemmisit6s6ig.

-

-

Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):
- A szewezeti cdlok megval6sit6s6nak monitoringja:

folyamatos, naprak6sz

Az intdzmlny vezetdse
inform6ci6kkal rendelkezik a szeryezeti c6lok

megval6sitisar6l, amelynek egyik fontos eleme a vezetok 6s munkatiirsak rendszeres

-

-

beszdmoltat6sa.

Bels6 ellen6rz6s: Az inl€zmeny bels6 ellen6rz6s6t a polg6rmesteri hivatal bels6
ellenorei ld:IjirJr. el. A bels6 ellen6rrjk kockazatelemzds alapjan hatArozzik meg az
int6zm6nyn6l az ellen6rz6sek gyakorisrigrit. A bels6 ellen6rdk munkrijukat a
jogszabrllyokban, a m6dszertani irtmutat6kban ds az <inkorm6nyzat be1s6 ellen6rz6si
k6zikrlnlw6ben meghatarozottak alapjan vdgzik.
A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok 6rt6kel6se 20i6-ban megt6(6nt.

Kijelentem, hogy a beny{jtott besziimol6k a jogszabrilyi el6irdsok szerint a val6sdgnak
megfeiel6en, 6t16that6an, teljes kdrtien ds pontosan tiikrdzik a sz6ban forg6 pdnztigyi 6we
vonatkoz6 kiad6sokat 6s bevdteleket.

Kelt: Budapest,2017. m6rcius 09

B) Az A)

pontban meghatirozott nyilatkozatot

meglenni:

Kelt: Budapest, 2017.
P. H.
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Feladatelldtds riltaldnos irtikeldse
2016. marcius6ban alakult meg a Kertviirosi Hellt6(6neti ds Emldkezet K6zpont.
Int6zmdnyiink ars poetikrija mriltunkat, gydkereinket kutatni, feltemi,6polni ds ritadni a
k6vetkez6 generrici6nak.
Sajritoss6gunk, hogy hiirom helyszinen harom arculattal rendelkeztink.
mrityrisftildi
nagypolgriri villa, a cinkotai parasrporta ds az 6rp6dftildi 1956-os emldkhely m6gis mind a
mi6nk, keriiletiekd.

A

Az alakulis dvdben jelentkez6 feladatok felsoroldsszerfien:
o a munkaviillal6k kivdlasztlsa. szeryezet ldtrehozasa
o szabilyzatok k6szit6se, adminisztriici6, hiitt6rtev6kenysdgek megszervez6se
o a kor6bbi Hel)tdrtdneti Klub tagiainak integr6ldsa
o szakmai program kidolgoziisa
o T6th Ilonka Eml6khr2 megnyit6sa 6s miik6dtet6se
Sz6khely: Helytdrt6net, Veres Pdter rit 157.
Tev6kenysdgek:
int6zmdnyiink adminisztr6ci6ja, irodai ktizpontja
helytdrtdneti kutat6munkrik, kiadvrinyok szerkeszt6se
helltdrtdneti gyrijtem6ny bemutatis4 kirillit6sok 6s kdnlvbemutat6k szervez6se
ismeretanyag 6s tirgyi eml6kek archiviilisa
Telephely 1.: Cinkotai Tr[jh6z, Batthyiny Ilona utca 16.
Tevdkenys6gek:
tiljhaz, helyi kultur6lis drdksdg bemutatasa, trirlatvezetds
sajiit rendezvdnyek szervez6se
helyb6rletesrendezv6nyek
Telephely 2.: T6th llonka Eml6khriz, Allis utca 57.
Tev6kenysdgek:
sznl haz titrgyi 6rdks6gdnek 6polasa
ki6llit6tdr ds oktatdsi kdzpont miikddtet6se
T6th Ilonka vdrtanri orvostanhallgat6, valamint az 1956-os forradalom 6s
szabads6gharc eml6k6nek 6pol6s4 tov6bb6r6,kit6se a j6v6 genenici6i szimfua.
szlrnitnsaink szerint mindhrlrom telephelyiinkdn, rendezvdnyeinken, tarlatainkon, kiils6
helyszinen megtartott programjainkon kb. 5000 f6 vend6g fordult meg.

-

-

-

Kd ltsdgvetdsi bevdtelek telj es iilds e
Intdzmdnytink bevdteiei kdt r6szb6l tev6dnek 6ssze.

Egyik a Helytorteneti Gytjtem6ny kiadvrinyainak drt6kesitdse, amely j6val a viirakozasok
felett teljesiilt, kb. k6t 6s felszerese lefi a2016.6vi eredeti el6irrinyzatnak. (s19.000 Ft/6v)
Kiadv6nyaink saj6t rendezv6nyeinken, el6re meghirdetett kdnywiisiirokon, kiilsSs partnereink
segits6g6vel ds a hozzrink bet6r6 6rdekl6d6k kiszolg6lisrival adhat6k el.

a

a

Masik bevdteli forriis
szdkhelyen €s
telephelyeken megval6sul6 helyisdgbdrleti
tev6kenyseg. 2016-ban a KEK sz6khely6n kdt alkalmi teremb6rlet volt, a Cinkotai T6jhazban
9 alkalommal egyszeri rendezv6ny ds k6t egy-egy hetes programok voltak. (351.000 Ft/6v)

2

Finans zfroais i b ev.itelek telj es iil dse
A KEK, mint

a Budapest F6varos XVI. keriilet Onkorm inyzarinakklzintlzmlnye alapvet<ien
6nkormiinyzati temogatessal mrik6dik.
E mrik6ddsi titnogatAst az 1nkorminyzat 2016. evben folyamatosan rendelkez6siinkre
bocsetofia. Mukdddsiink tervezetten 6s kiegyensrilyozottan val6sult meg. Ennek kiemelt
ielent<is6ge van abb6l a szempontb6l is, hogy int6zrndnytink a t6rgy6vben alakult. A mrik6d6si
feltdtelekkel kapcsolatos kor6bbi tapasaalatok hijrin kihiviis volt szrfununkra az els6 6v.

Kbltsdgvetdsi kiaddsok alakuldsa
(kiemelt elfiirdnyzatonkdnti bontdsban)
Els6 6vi k<ilts6gvetdsrink a kezdb dvet megel6z6 6vben keriilt megtervez6sre, eliogadrisra.
Marciusi alakullsunk miatt 10 h6napra lett kalkul6lva. Kdlts6gtakardkos gazddlkod6it szem
el6tt tartva haszn6ltuk fel forlisainkat.
Szem6lyi juttatasok: 77,6%-os teljesit6s
Munkaad6kat terhel6 j rirul6kok 6 s szoc. hozz. ad6: 77 ,S%o-os telj esit6s
Dologi kiadrisok: 74,8%-os teljesit6s

Kiltsigvetdsi marudvdny
Kdlts6gtakardkos gazd6lkodrs eredm6nyek6ppen a KEK 3.542 eFt kdltsdgvetdsi maradvdny
keletkezett a 2016-os 6vr6l.
2016. 6vi eredeti el6irdnyzat 8 f6 munkav6llal6val szirnol, azonban a munkatiirsak lltszinna
2016-ban 6 f6 (ebb6l egy 4 orbs munkav6llal6). A szem6lyi juttatrisokban 6s a kapcsol6d6
jAruldkokban, szoc. hozz. ad6ban is megtakaritrls mutatkozik.
A dologi kiadasok kdlts6geit a 2016. &i eredeti el6ilinyzathoz kiizeli dsszegen sikeriilt
tartani, annak ellendre, hogy mint
int6zm6nynek ds okt6bert6l tov6bbi
telephelynek
(T6th Ilonka Eml6khriz), meglehet6sen sok eszkdzbeszerzdsre volt sztiks6ge.

ij

ij

Az intdzminy vagnndnak alakuldsa
2016. dvi eredeti el6iranyzatban 33.165 eFt f6tisszeg keriilt meghatarozisra,
mely a II. szimri m6dositissal 36.814 eFt,
a III. szlmri m6dositassal 37.748 eFt f66sszegre v6ltozott.
A2016.6v vdgi teljesitds32.269 eFtlett,5.479 eFt finans zirozasi elbiinyzat maradv6nnyal.

Kmf.

3

A k<iltsdgvet6si szervek bels6 kontrollrendszer6r6l
(xn. 31.) Korm. rendelet (a tovribbiakban: Korm.

6s bels6 ellen6rz6s6r6l szol6 370/2011.
rendele0 1 1. $ (1) bekezd6se alapjdn a
kdlts6gvet6si szerv vezetlje kdteles a Korm. rendeiet 1 . mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rtdkelni a k5lts6gvet6si szerv bels6 kontrollrendszerdnek min6s6g6t. Tov6bb6
a 11. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi dnkormdnyzati kdlts\gvetisi szirv vezetdje a
nyilalkozatot qz dves kdltsigvetdsi beszdmol|val egiitt ktildi irg o, irtinyit| szerv
vezetdidnek. A vezetdi nyilatkozatot a polgarmester a zdrszdmadisi rendelet iryezetdvel
eg/titt lerjeszti a kdpviselSlesttilet el6. "
Fentiek szerinti kdtelezettsdgemnek megfelelve teszem meg a kdvetkez6 nyii atkozatot:

Yezetfii nyilatkozat a bels6 kontrollrend szer mflktid6s616l
A) Alulirott Villanyi P6ter a Kertvrlrosi Helytdrt6neti 6s Eml6kezet K6zpont kdlts6gvet6si
szerv vezet6je jogi felel6ss6gem tudatriban kijelentem, hogy az el<iitisoknak megfele-l6en a
2016. 6vben az itltalam vezetett k<iltsdgvetdsi szen ndl gondoskodtam

) a
)
)

bels6 kontrollrendszer

kialakit

isrir6l, valamint szabitlyszeiy

olyan szervezeti kultura kialakitisar6l, amely biztositja az elkdtelezetts6ger

)

Y

)

F

a

szewezeti c6lok 6s 6rt6kek irant, valamint alkalmas az integritris 6rv6nyesit6i6nek
biztositisfua,
a k6lts6gvet6si szerv vagyonkezelds6be, hasznrilatiiba adott vagyon rendeltet6sszerfi
haszn6latar6l, az alapit6 okiratban megieldlt tev6kenys6gek jogszab6lyban
meghatilrozott k6vetelm6nyeknek megfelel6 ellit6s6r6l,
a rendelkez6sre 6116 eldininyzatok cdlnak megfelel6 felhaszndl6srir6l,
kdltsdgvetdsi szerv tev6kenys6g6ben
hat6konysiig, eredm6nyess6g 6s a
gazdas6goss6g k6vetelm6nyeinek 6rv6nyesit6s6r6l,
a tervez6si, beszrimolisi, informiici6szolgiiltat6si kdtelezetts6gek teljesit6s6r6l, azok
teljessdgdr6l 6s hitelessdgdr6l,
a gazdrilkod6si lehet6sdgek 6s a kdtelezetts6gek 6sszhangi6r6l,
az intdzmdnyi szi,rnviteli rendr6l,
olyan rendszer bevezet6sdr6l, amely megfeleki bizonyossdgot nyrijt az eljar6sok
jogszertsdg6re 6s szabrilyszeriis6g6re vonatkoz6an, biaositja az elsz6moltathatos{got,
toviibb6 megfelel ahazai 6s kiizdss6gi szab6lyoknak,
arr6l, hogy a vezet6k a szer.'tezet minden szintjdn tisztiiban legyenek a kitffzdtt
c6lokkal 6s az azok el6r6sdt segit6 eszk6z6kkel annak 6rdek6ben, htgy v6gre tudjak
hajtani a meghatiirozott feladatokat 6s 6rt6kelni tudj6k az el6rt eredmdnyeket. E
tev6kenysdgr6l a vezelli beszrimoltatris rendszer6n kereszfiil folyamatos inforrn6ci6val
rendelkeztem, a tev6kenys6get folyamatosan 6rt6keltem.

F
) a

F

eredmenyes,

gazdas6gos 6s hat6kony miik6d6s6r6l,

a

A vonatkoz6 jogszabiilyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 elSirdsainak

az aliibbiak szerint

tettem eleget:

Kontrollk6myezet:
- Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti fei6pit6s: Az itrtdzmdny cdljai meghatiiro zotlak, a
feladatelkitas r6szletes szabdlyai az SzMSz-ben rdgzit6sre keriiltek. Az szMSz a
jogszabrilyban el6irt k6telez6 tartalmi elemeket. tartalmazza, az SzMSz az a\apito
okirattal Ssszhangban van. Az SzMSz r6s zdt k6pezi az int6ztn6ny szeryezeti fel6pit6se,

4

amely valamennyi munkakdrre vonatkoz6an 6ttekinthet6en lartalmazza a szervezeten
beltil elfoglalt h elyet, M al6- ftil6- 6s mell6rendeltsdgi viszonyokat.
Bels<i szabiilyzatok: Az int6zm6ny rendelkezik megfelel6 bels6 szabrLLlyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan akhralizil a jogszab6lyi 6s bels6 v6ltozisok szerint. A bels6
szabiiyzatokat a munkatrirsak ismerik 6s alkalmazz(tk.
Felada! 6s felel6ss6gi k<irdk: Az int6zm6nyi feladatkdrdk az SzMSz-ben
meghatriroz6sra keriiltek. valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkak6ri leir6ssal,
amelyekben rdszletesen megtaLilhat6ak az ellatmrd6 feladatk6r6k, a felelciss6gi- 6s
halSskdr6k.

Folyamatok meghalAroztsa ds dokument6llsa:

Az

intdzllrleny elkdszitette

6s

folyamatosan aktualizilja a kdlts6gvetdsi szerv ellen6rzdsi nyomvonalait.
Hum6ner6fornis: Az intlzmenyndl a humiiner6forr6s-kezel6s iil6that6, a kivalasztrisi

rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoaatrisrin ii az 6szt6l6 rendszerig. Az
intdzrndny gondot fordit a humriner6forrris megfelel6 kivrilasztrisrir4 megtart6s6{4
fejlesa6s6re, hat6kony 6s eredmdnyes foglalkoaat6sd,r4 megbecstil6s6re.
Etikai drtdkek 6s integdt6s: Az intdzn5ny mrikdd6s6ben 6rvdnyesiilnek a szakmai
felkdsziilts6g, a p6rtatlansrig 6s elfogulatlansiig, az erkdlcsi feddhetetlens6g 6rt6kei,
biaositva van a k6z6rdek el6tdrbe helyez6se a mag6ndrdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkavrillal6it is integritris j ellemzi, az alkalmazott m6dszerek ds tev6kenys6gek
6sszhangban vannak a szervezeti c6lokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkavallal6k az
etikai elv6nisoknak megfelel6en cselekszenek.
Integr6lt kockrizatkezel6si rendszer:
kockrlzatok meghatrlrozisa €s felmdr6se: Az int6zrn6ny tev6kenys6g6ben,
gazd6lkod.isriban rejl6 kockdzatokat meg6llapitottuk 6s felm6rtiik.
kock6zatok elemz6se: Meghatiroztuk
felm6rt kock6zatok bek<ivetkez6si
val6sziniis6g6t 6s az int1mr5ny szewezeti c6ljaira gyakorolt hatds6t. Ezek alapjrin a
kockrizatok rangsoroliisa megt6rt6nt.

- A
- A

a

- A

kockrlzatok kezel6se: Minden felm6rt
meghatlrozisra keriilt a kockrizatkezel6s m6dj4

-

6s rangsorolt kockrizat esetdben

a kockizatkezeldst a vezet6s minden
folyamatba be6g yazottzn vdgzi.
A kock6zatkezel6s folyamatinak feliilvizsg:il ata: Az intdzrndny nagys6grendj6re
tekintettel a kialakitott kockazatkezeldsi rendszer megfelel6,
bekdvetkezett
v6ltoz6sokhoz igazit sa megtdrtdnik. Az alkalmazott kockrizatkezel6si m6dszerek
megfelel6en segitik az intdzm6ny feladatell6trisrit, a szewezeti cdlok eldrdsdt.
Csalas, komrpci6: A bels6 szabrilyzatok rendszere, a feladatok megosztii,sa, a feladat-,
felel6ss6gi- ds hatriskdrdk meghaufuozotts6ga bizositja a sz6nddkoss6gb6l ered6
szabrilytalansrigok, integritrlst s6rt6 esemdnyek bek6vetkez6s6nek minimaliziLkis6t.

a

Kontrolltev6kenys6gek:
Kontrollstrat6gidk 6s m6dszerek: A kontrollstrat6girlk 6s m6dszerek rigy keriiltek
kialakitrisra a szeryezet minden szintj6n, hogy biztosits6k, hogy a kockrlzatkezel6s
sor6n a szewezeti c6loka hat6 kockizatok a meghatiirozott tflr6shatrirokon beltil
maradjanak. A kontrolltevdkenys6geken beliil kiemelt szerepe van az engeddlyezdsi 6s
j6vdhagyrisi eljrir6srendnek, valamint az adatokhoz 6s inform6ci6kh oz va)6 hozzifdres
kontrollj rinak.
Feladatk6rdk sz6tyilasrti,sa:
szervezeten beliil
feladat- 6s hatask6r6k

-

-

A

szdtvilasdAsra kertiltek olyan form6ban, hogy

dsszpontosulhassanak olyan eszkd,z<ik,

5

jogok 6s

a

egy szemdly kez6ben se

lehet6sdgek, amelyek r6v6n

elkeriilheti a m6sok 6ltali ellen6rz6st, illetve amelyek vissza6l6sekre, csal6soka adnak
m6dot.
Feladatv6gz6s folytonoss6ga: A dolgoz6k tiivoz6sakor munkak6r 6tad6s-dtvdteli

jegyz6k6nlvek kdsziilnek,

a

ti\yoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 iigye

beazonosithat6an kertil iitadrisra.

Informdci6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
Inform6ci6 6s kommunikrlci 6: Az inrlzr.,eny vezetdse biztositj4 hogy a munkat6rsak a
feladatuk ell6trisrihoz sziiks6ges releviins informrici6khoz t<etiO iaOUen hozziijussanak.
Az intez:rtdnyi kommunikrici6 fontos elemei a vezet6i ds bels6 drtekezletek.
Iktatdsi rendszer: Az intdzmlnyhez €rkez6, az inllzmdny altal kiildott 6s a szervezeten
beliil keletkezett iratok nyomon k6vet6se az iktatrisi rendszeren kereszhil val6sul meg.
Az intdzrndny rendelkezik iratkezeldsi szabfiyzattal, amely rdszletesen leirja, hogy
milyen elj6nist kell k6vetni az iratkeletkezls6t6l annak megiemmisit6s6ig.

-

-

Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):
szervezeti c6lok megval6sitris6nak monitoringja:

- A

Az nt6nn6ny vezet6se
a szervezeti c6lok

folyamatos, naprak6sz inform6ci6kkal rendelkezik

-

megval6sitrisrir6l, ameiynek egyik fontos eieme a vezet6k 6s munkatiirsak rendszeres
beszdmoltatrisa.
Bels6 ellen6rzds: Az int6zm6ny bels6 ellen6rz6s6t a polgiirmesteri hivatal bels6
ellen6rei l6tj6k el. A bels6 ellen6r6k kockdzatelemzds alapjfun hatarozzik meg az

A

-

int6zmdnyn6l az ellen6rz6sek gyakoris6grit.
bels6 ellen6r6k munkrijukat a
jogszabrilyokban, a m6dszertani ttmutat6kban 6s az Snkormrinyzat bels6 ellen6rz6si
kdzikdnywdben meghatarozottak alapjrin v6gzik.
A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok 6fidkel6se 2016-ban megtdrt6nt.

Kijelentem, hogy a benytjtott beszrlmol6k a jogszab lyi el6ir6sok szerint a val6s 6goak
megfelel6en, 6tl6thatoan, teljes kdriien 6s pontosan tiikrdzik a sz6ban fo196 pdnziigyi 6vre
vonatkoz6 kiadrisokat 6s bev6teleket
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El6terjeszt6s 19. sz6mr[ mell6klete
Az tinkormdnyzati varyon vdltozds6nak szSveges 6rt6kel6se

Az Onkorm6nyzat hati'lyos Szdmviteli Politik6jrinak B./ Eszkdzdk 6s forr6sok leltfukdszit6si

6s

leltriroz6si szabilyzata ,,I/1. A lelt6rk6szitdsre ds leltflroz{sra vonatkoz6 jogszabrilyi el6ir6sok"
pontj6ban a leltrirozas id6pontjar6l a kdvetkez6 rendelkezds iill:
,,ha az Onkorm inyzal, a Polg6rmesteri Hivatal 6s a nemzetis6gi dnkormiinyzat a szrimviteli
alapelveknek megfelel6 folyamatos mennyisdgi nyilv6ntartrist vezet, a leltarba bekeriil6 adatok
val6dis6gar6l a leltrir dssze6llititsirt megelfizoen - leltiiroz6ssal kdteles meggy6z6dni, 6s azt a
szabblyzatdban meghatrirozott id6szakonk6nt, de legalibb hiirom6vente mennyisdgi felvdtellel,
illetve minden 6v mdrleg-fordul6napjrlra vonatkoz6an a csak 6rt6kben kimutatott eszk6z6kndl 6s
kdtelezetts6gekndl, valamint az idegen helyen tiirolt eszkdzdkndl egyeztetdssel kell elv6geznie."

A

mennyis6gi felv6tellel tdrt6n6 leltiiroz6sra utoljdra 2013-ban keriilt sor, ez6rt fentiek alapjan
2016-ban ilyen tipusri leltriroz6st ism6telten vdgre kellett hajtani. A lelt6rt kidrt6kelttik, hirinyt nem
6llapitottunk meg.

Az Onkorm6nyzatnril 6s a k61ts6gvet6si szervek

eset6ben tdbb intdzm6nyn6l is volt selejtez6s. A
jegyz<ikdnlwek a Kdlts6gvet6si 6s Pdnztigyi IrodriLn, illetve az intezndnyekben megtakilhat6ak.

A

vagyonkimutatiis sz6veges ismertet6se el6tt fontos kihangsulyozni, hogy a m6rlegben nett6
adatok szerepelnek, azaz az eszkdzok brutt6 6rt6ke az 6rt6kcsdkken6ssel korrigrilva keriil

meg6llapitlsra.

A M6rleg tiikrdben az Onkormrlnyzat

vagyoruinak ntiveked6se a 2016. 6vben 1343 796 E Ft,
sziaal1kban kifejezve 103,0 7o. Ez az eszkdzok oldalar6l tekintve a kdvetkez6 v6ltoz6sokkal
magyariuhat6 (rdszletes adatok a beszrim o16 l2lA. rirlapja alapj an):

Nl. Az immater ilk javakndl

a bruttd ndvekedds 27 034 E Ft (ebb6l 21 140 E Ft beszerzds,
Ft egtdb navekedds) ds a brutt6 csakkenis 23 567 E Ft
580 E Ft tdr[tismentes dtadis, 5 186 E Ft egtdb csdkkends), az
6rt6kcs<ikken6s <isszesen 366 249 E Ft. A mdrlegben az rillomrinyi 6rt6k 28 237 E Ft (ebb6l
11 798 E Ft a vagyoni 6rt6kii jogok 6s 16 439 E Ft a szellemi termdkek nett6 6rt6ke), a vlftozits

Ft tiritdsmentes dtvdtel,
(ebbdl 17 801 E Ft selejtezds,
580 E

5 314 E

106,1 %.

NlI. A tdrgi eszkdztik viitozAsa:
- Az ingatlanok 6s a kapcsol6d6 varyoni 6rt6kff jogok esetdben a brutt6 niiveked6s
3 007 063 E Ft (ebbdl beruhdzasokbdl, feliljittisokh6l ahivdlt irtik I 777 703 E Ft,

-

tdritismentes dtvdtel 317 620 E Ft, egtdb ndvekedis 911740 E Ft) ds brutt6 csdkkends
994 773 E Ft (ebb6l 129 222 E Ft drtdkesitds,3841 E Ft selejtezds, T33 841 E Ft
tdritdsmentes dtadds, 127 870 E Ft egydb csdkkends), az 6rt6kcs6kken6s dsszesen 6 53 881 E
Ft. A mdrlegben az flllominyi 6ttek 37 224 185 E Ft, a ndveked6s minddsszesen 1 225 304 E
Ft, a v6ltoz6s 103,4 %.
A g6pek, berendez6sek, felszerelesek, j6rmiivek kiir6ben a brutfi navekedds 303 241 E Ft
(ebbdl beruhdzdsokbdl, felujittisokbdl ahivdlt drtdk 249 911 E Ft, tdritdsmentes dtvdtel
34 514 E Ft, egyib navekedds 18 816 E F0 is a brutt6 csdkkends 195 214 E Ft (ebbdl 4 806
E Ft drtikes[tds, 150 715 E Ft hidny, selejtezds, megsemmis lds, 32 910 E Ft tdritismentes
dtadds ds 6 783 E Ft egdb csdkkends), az 6rt6kcstikken6s osszesen 1544874 E Ft. A
mdrlegben az 6llominyi 6rtek 426 949 E Ft, aviltozds 124,2 yo.

-

Teny6szdllatokkal az Onkorm6nyzat nem rendelkezik, igy ennek 6rtdke 0 E Ft.
A beruhdzrisok, fehijitisok esetdben a bruttd navekedds I 820 167 E Ft (melybol a nem
akti,alt beruhdzdsok I 818 206 E Ft, a nem aktit,/tlt feliljitdsok I 961 E Ft) ds az asszes
csokkends 2 285 645 E Ft (melyb6l 531 736 E Ft tdritdsmentes atad/ts ds I 753 909 E Ft
eg,tib csakkends). Nem aktivrilt beruhrizdsokn6l drt6kcsdkkendst nem lehet sz6molni. A
mdrlegben az allomrinyi dft6k 3 214 180 E Ft, a csdkken6s 87,3 %.
- A tdrgyi eszkiiziik 6rt6khelyesbit6se sor 6rtdke a mdrlegben 0 E Ft.
A trlrgyi eszktizdk t6rgydvi ritlomrinyi 6r1dke 40 865 3 l4 E Ftra m6dosult, a novekedds 843 I 33
E Ft, amely 102,1 %.

A/III. A befektetett pdnTiigyi eszktizdk 6rt6ke v6ltozatlanul maradt 139 006 E Ft.
AllY. A koncesszifba,

vagyonkezeldsbe adott eszkbzi)k merlegertdke 0 E Ft.

A) Nemzeti vasvonba tartozri befektetett eszktiziik fentieket fi gyelembe v6ve
E Ft-tal ntivekedtek, a viiltoziis 102,1 oA

0sszesen 814 755

BA. A k6szletek 6llomanyi 6fi6ke 7 282 E Ft-r6l 10876 E Ft-ra nott, amely az intdzm6nyi
kdrhoz kothet6.

Blll. Az 6rt6kpapirok rillomanyi

efieke 0 E Ft. Az Onkormdnyzat drtdkpapirokkal 2016-ban

nem rendelkezett.

B) Nem zeti va

onba tartoz6 fors6eszkirztik dllomrinyi dfidke mindosszesen 3 594 E Ft-tal n6tt.

C/I. A hosszri lejdratri bet6tek 6llomdnyi dd6ke 0 E Ft.

C/II. A pdnztirak, csekkek, bet6tktinywek 6llomrinyi
C/III. A forintszrimllk 6llomzinyi

6r1dke 632 E Ft, a cscikkends 45 E Ft.

drt6ke 3 210 017 E Ft, a ncivekedds 294 375 E Ft.

C/IV. A devizaszflml6k 6llomrinyi 6fi6ke 0 E Ft, mivel az Onkormrinyzat devizasziimkival nem
rendelkezik.

C) P6nzeszkiiztik iillom6n yi drtdke mindcisszesen 294 330 E Ft-tal ndvekedett

D/L A ktilts6gvet6si 6vben esed6kes kiivetel6sek rillomdnyi 6rtdke 850 307 E Ft, a v|ltozts
+163 359 E Ft.
D/II. A kiitts6gvet6si 6vet ktivet6en esed6kes kiivetel6sek 6llom6nyi dfi6ke 169 250 E Ft, a
vriltoziis +4 3 19 E Ft.
D/IIL A kiivetel6s jellegii sajftos elsz{mol6sok 6llom6nyi 6rt6ke 14 721 E Ft, a vriltoz6s

-3 147 E Fr.
D) Kiivetel6sek iillom6n yi 6r1dke mindtisszesen 1 64 531 E Ft{al nott, a ndvekedds 118,9 %

E) Eev 6b saidtos eszkiizoldali elszrlmoldsok 6llom6n yi 6rtdke minddsszesen 186 319 E Ft,
novekedes

r+0

a

956 E Ft.

F) Aktiv id6beli elhatirolfsok 6llomrin yi dft6ke mindosszesen 12 689 E Ft, amelyb6l az
eredmdnyszemldletti bevdtelek aktiv idobeli elhatarol.isa 4 445 F. Ft, a kdltsdgek, r6fordit6sok
aktiv idobeli elhat6rol6sa 8 244 E Ft.
ESZKOZdK oSSZESEN (=A+B+C+D+E +F) ALLoNTAN yr ERTEKE 44 143 573 E Fr-RoL 45 487 368
E FT-RA Norr.
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Forr6s oldalon a G) sajdt t6'ke iilomfunya 1376 835 E Ft-tal ndvekedett, meiy igy 43 651 578 E
Ft. A H) kdtelezettsigek 142 997 E Ft-tal cscikkentek a 2015. 6vhez k6pest, mely igy 783 332 E
Ft. Az I) kincstdri saimlavezetissel kapcsolatos elszdmoldsok 6llomrinyi 6rt6ke 0 E Ft, a J)
passziv iddbeli elhatdroldsok dsszege 109 957 E Ft-tal ndvekedett, 6v vdg6n 1 052 458 E Ft volt.
Forriis oldalon a ndveked6s minddsszesen 1 343 796

Fonn (sox

EFt.

(=G+H+I+J} AI,LoMANYI 6RT6 KE 45 487 368 E Fr.
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El6terjeszt6s 20. sz{mf mell6klete
A 2016. 6vben kapott feladatalap( 6llami t6mogatis megoszlisa int6zmdnyenk6nt
B6rkompenzici6
T6mogat6s
lnt6zm6nv neve
EFt
EFt
Cinkotai Huncutka 6voda
136 288
2 226

Osszesen

EFt
138 514

Gverekkuck6 C)voda
Margaxdta Ovoda

203 479

l3l5

t6t 970

I

r08

163 078

M6ty6sftildi Fecskefdszek ovoda
Napsug6r Ovoda

350 714

240 195

2 764
2 203

353 478
242 398

116 162
319 755

I

189

117 35

2

183

189 47 6

5 642

77 931

5 093

36 000
28 94'7

2 330

321 938
195 I l8
83 024
38 330
29 902

Sashalmi Manoda Ovoda
Szentmihelyi JAtszokert Ovoda
XVI. keriileti Kerwrirosi Egyesitett Bdlcs6de
Teriileti Szoci6lis Szolg6lat
Naprafo196 Szol96lat

Corvin Miivelodesi HrL
Kertu6rosi Helyttirtdneti is Emldkezet Kdzpont
Keriifetgazda Szolgehatb Szervezel - lskol6k (etkezds)

955

204 794

|

0

0

0

ll93l9

9 120

128 439

216

1216

CAM ESZ

0

Riikosmenti Mezeti 6rszolg6lat
XVl. Keriilet Kertv6rosi Egdszsdgiigri Szo196lata
Polgdrmesteri Hivatal

0

12

42

0

l4 232

t4 232

0

3 750

3 750
1 326
2 036 930

6nkorm6nyzat - elszimol6sb6l szirmaz6 bevdtelek
OSSZESEN

Zdrsz6madisi rendelettervezet 1JA. mell6klet6ben
beszSmol6 2.

iirlapjfban a 8. oszlop

6s a

7. sor6ban

1

| 326

0

I 98t 562

55 368

2 055 578

Elt616s

18 6.18

Onkormdnyzatot megillet6 p6tl6lagos t5mogatis beszdmol6 I l.M (rlapjiban a 3. oszlop 29. soriban

l8

6,18

be gL

\..\\

lLgsa\:--a t?

L

':{rt/rt ,+

El6terjeszt6s 21. mell6klete

i:iii;:i::lii

Int6zm6ny

megnevez6se:

Budapest

XVI.

keru

I

g6rriresTOri*

Hivatal

Ad6sz6m:

1

5

516006-2-42

Sz6khely: I163 Budapest, Havashalom utca 43.

Alaptev6kenys6g 6llamh6ztartisi szakfgazata: 841105 Helyi
dnkorm6nyzatok, valamint tobbcdhi kist6rsdgi t6rsul6sok igazgatdsi
tevdkenysdge

KSH statisztikai sz6mjel:

A

I 55

16006-8411-325-01

ktilts6gvet6si szerv ktizfeladata:

A

Magyarorszftg helyi
onkorm6nyzatair6l szolo 2011. dvi CLXXKX. torvdny alapj6n a
kdpvisel6testiilet, a polg6rmester ds a jegyzo hat6skordbe tartoz6
iigyek dontds-el6kdszitdse ds a dontdsek v6grehajt6sa.
Yezeto: Ancsin L6szl5 jegyzb

1.

A

koltsdgvetdsi szervek belso kontrollrendszer6rol 6s belso ellenorz6s6rtil sz6l6 3'7012011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendele| 11. $ (1) bekezd6se alapj rln a
kdlts6gvetdsi szerv vezetoje kdteles a Korm. rendelet 1. melldklete szerinti tartalommal
nyilatkozatban drtdkelni a kolts6gvet6si szerv belso kontrollrendszer6nek minos6g6t. Tovribb6
a 11. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,1 helyi \nkormdnyzati koltsdgvetdsi szerv vezetlje a
nyilatkozatot az dves kaltsdgvetdsi beszdmol|val egylitt killdi meg az irdny[t6 szerv
vezet'jdnek. A vezet1i nyildtkozatot a polgdrmester a zdrszamaddsi rendelet tervezetdvel
eg)iitl terjeszti a kdpvisel1lestiilet eld. "
Fentiek szerinti kdtelezetts6gemnek megfelelve teszem meg a kcivetkez6 nyilatkozatot:

Vezet6i nyila tkozat a bels6 kontrollrendszer miiktid6s616l
Ancsin Lriszl6 Zsolt, a Budapest XVI. keriileti Polg6rmesteri Hivatal
kdltsdgvet6si szerv vezetdje jogi feleloss6gem tudatiban kijelentem, hogy az el6ir6soknak

A) Alulirott

megfelel<ien a 2016. 6vben az |ltalam vezetett kdltsdgvet6si szervn6l gondoskodtam

) a
)
!

belso kontrollrendszer kialakit6sar6l, valamint szab'lyszert,

eredm6nyes,

gazdasrigos 6s hatdkony mtikod6s6r6l,

olyan szervezeti kuhira kialakit6s6r6l, amely biztositja az elkdtelezettsdget

a

szervezeli c6lok ds drl6kek ir6nt, valamint alkalmas az integritas 6rvdnyesit6s6nek
biztositAsAra,
a kdlts{gvet6si szerv vagyonkezel6sdbe, haszn6lat6ba adott vagyon rendeltetdsszeru
alapit6 okiratban megieldlt tevdkenys6gek jogszab6lyban
hasznalatar6l,

az

meghatArozott kcivetelmenyeknek megfelelo ellA6sar6l,
a rendelkez6sre itll6 eloirdnyzatok c6lnak megfelel6 f,elhaszn6l6s6r6l,

)
Fa

kdlts6gvetdsi szerv tev6kenys6g6ben

a

hat6konys6g, eredm6nyess6g

6s

a

gazdasrigoss69 kdvetelmdnyeinek 6rvdnyesit6s616l,

Fi

)
F
F
F

tervez6si, besz6mol6si, inform6ci6szolg6ltat6si kdtelezetts6gek teljesitdsdr6l, azok
teljess6g6r6l 6s hiteless696rol,
a gazd6lkod6si lehet6s6gek 6s a k6telezettsdgek <isszhangj6r6l,
az intdzmdnyi sziitnviteli rendr6l,
olyan rendizer bevezetds6rdl, amely megfelel6 bizonyoss6gol ny,i)it az eljiir6sok
jogszeriis6gdre 6s szabrilyszenis6g6re vonatkoz6an, biztositja az elsz6moltathat6s6got,
tov6bb6 megfelel ahazai 6s k<izciss6gi szab6lyoknak,
arr6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szintj6n tiszt6ban legyenek a kitriztttt
c6lokkal Zs a. azok eldr6s6t segito eszkdzdkkel annak drdekdben, hogy vdgre tudjrik
hajtani a meghat6rozott feladatokat 6s 6rt6kelni tudj ak az el6rt eredmtnyeket- E
tev6kenys6grdl a vezet5i beszamoltat6s rendszerdn keresztdl folyamatos inform6ci6val
rendelkeztem, a tevekenys6get folyamatosan 6rt6keltem.

A vonatkoz6 jogszab6lyok belso kontrollrendszene vonatkoz6 eloir6sainak az al6bbiak szerint
tettem eleget:
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Kontrollk6rnyezet:
- Szervezeti cdlrendszer 6s szervezeti feldpitds: Az int€zmdny cdljai meghat6ro zottok, a
feladatell6t6s rdszletes szabiilyai az SzMSz-ben r6gzit6sre keriiltek. Az SzMSz a
jogszab6lyban eloi( kotelezo tartalmi elemeket lartalmazza, az SzMSz az alapit6
okirattal risszhangban van. Az SzMSz rdsz6t k6pezi az intezmdny szervezeti fel6pit6se,
amely valamennyi munkakorre vonatkoz6an 6ttekinthet6en ta:rlaknazza a szervezeten
beliil elfoglalt helyer, az al6- fdl6- 6s mell6rendelts6gi viszonyokat.
- Belso szabitlyzatok: Az inlezmeny rendelkezik megfelel5 bels6 szab6lyzatrendszerel,
amelyet folyamatosan aktualiziil a jogszab6lyi es bels6 v6ltoz6sok szerint. A be1s6
szabiilyzatokat a munkatarsak ismerik ds alkalmazzirk.
- Feladat- 6s felel6ssdgi k<jr<ik: Az int6zm6nyi feladatkdr6k az SzMSz-ben
meghatiiroz6sra keriiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakdri leir6ssal,
amelyekben rdszletesen megtalilhat6ak az ell6tand6 feladatkdrdk, a felel6ss6gi- ds

-

hatriskd16k.

Folyamatok meghat6roziisa 6s dokument6l tsa'. Az int6zm6ny elk6szitette
folyamatosan aktualiziilja a krilts6gvetdsi szerv ellen6rz6si nyomvonalait.

ds

Az int6zm6nyn6l a hum6neroforr6s-kezel6s 6t16that6, a kiv6laszt6si
rendszertol kezdve a dolgoz6k foglalkoztat6sdn 6I az lsztdnzo rendszerig. Az
intdzmdny gondot fordit a hum6ner6forr6s megfelelo kiviilasztdsrira, megtart6sAra,

Hum6nerofo rrds'.

fejleszt6sdre, hat6kony 6s eredmdnyes foglalkoztat6srira, megbecsiil6sdre.

Etikai drt6kek 6s integritas: Az intdzmdny miikcid6sdben 6rvdnyestilnek a szakmai
felkdsztilts6g, a pdrtatlans6g ds elfogulatlans6g, az erkdlcsi feddhetetlensdg d(6kei,
biztositva van a kciz6rdek el6t6rbe helyez6se a mag6nerdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkavdllal6it is integrit6s j ellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tevdkenys6gek
dsszhangban vannak a szervezeti c6lokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkav6llalfik az
etikai elv616soklak megfelel6en cselekszenek.

Integrdlt kockiizatkezel6si rendszer:

kock6zatok meghatiiroz6sa 6s felm6r6se: Az inr€zm€ny tev6kenysdgdben,
gazd6lkodds6ban rejlo kockazatokat meg6llapitottuk 6s felmddtik.
A kock6zatok elemz6se: Meghataroztuk a felm6rl kock{zatok bekdvetkezdsi
val6szinris6g6t es az int6zmeny szervezeti c6ljaira gyakorolt hat6s6t. Ezek alapj 6n a

- A
-

kockrizatok rangsorol6sa megt6rtent.

- A

kock6zatok kezel6se: Minden felmdrt
meghataroz6sra kertilt a kockazatkezel6s m6dja,

6s

rangsorolt kocktizat

eset6ben

a kockiizatkezel6st a vezetds minden

folyamatba bedgy azottan vdgzi.

- A kock6zatkezel6s folyamat6nak fellilvizs giiata: Az int6zm6ny nagys6grendj6re
tekintettel a kialakitott kockrizatkezel6si rendszer megfelelo, a bekovetkezett
-

v6ltozrisokhoz igazitasa megtdrtdnik. Az alkalmazott kockdzalkezellsi m6dszerek
megfeleloen segitik az intdzmdny feladatell6t6s6t, a szevezeli c61ok el616s6t'
Csal6s, korrupci6: A bels6 szab6lyzatok rendszere, a feladatok megoszt6sa, a feladat-,
felel5ss6gi- 6s hat6sk6r6k meghatarozotts6ga biztositja a sz6nd6kossrigb6l ered6
szab6ly.talans69ok, integrit6st s6r16 esemdnyek bek<jvetkezds6nek minimaliz6liis6t.
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Kontrolltevdkenys6gek:
Kontrollstratdgirik 6s m6dszerek: A kontrollstrat6giiik 6s m6dszerek fgy kertiltek
kialakit6sra a szervezel minden szintjdn, hogy biztositsak, hogy a kock6zatkezel6s
sor6n a szerwezeti cdloka hat6 kock6zatok a meghat6rozott trir6shatarokon beliil
maradjanak. A kontrolltevdkenysdgeken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s
j6vrihagy6si eljr{r6srendnek, valamint az adatol<hoz ds infonn6ci6khoz val6 hozzdf1res
kontrollj6nak.
feladat- 6s hat6skdr6k
szervezeten beliil
Feladatk6r6k szetvdlasztisa
szem6ly kez6ben se
hogy
egy
kertiltek
olyan
form6ban,
sz6tvrilaszt6sra
jogok
ds lehet6sdgek, amelyek rdv6n
dsszpontosulhassanak olyan eszkdzdk,
vissza6l6sekre, csalisokra adnak
illetve
amelyek
6ltali
ellen6rz6st,
elkertilheti a m6sok
m6dot.
Feladatv6gzds folytonoss6ga: A dolgoz6k t6voz6sakor munkakcir 6tad6s-6tv6teli
jegyz6k6nyvek kdsziilnek, a tAvoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 t.igye
beazonosithat6an kertil atadAsra.

-

a

A

-

-

Inform6ci6s es kommunik6ci6s rendszer:
Informrici6 es kommunik6ci o: Az inlezmdny vezetdse biztositja, hogy a munkat6rsak a
feladatuk ellitas|hoz sziiksdges relev6ns inform6ci6khoz kello idoben hozz6jussanak.
Az int6zm6nyi kommunikrici6 fontos elemei a vezetoi 6s bels6 drtekezletek.
IktatSsi rendszer: Az intdzm6nyhez erkezo, az i.rI€zmdny riltal kiilddtt 6s a szeryezeten
beliil keletkezett iratok nyomon kcivetdse az iktatasi rendszeren kereszttil val6sul meg.
Az int€zmeny rendelkezik iratkezel6si szabalyzallal, amely r6szletesen leirja, hogy
milyen eljdr6st kell kdvetni az iratkeletkez€sdtol annak megsemmisit6s6ig.

-

Nyomon kdvetdsi rendszer (monitoring):

szervezeti cdlok megval6sitris6nak monitoringia: Az inlezmeny vezet6se
folyamatos, naprakdsz inform6ci6kkal rendelkezik a szewezeli c6lok

- A

megval6sitasar6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatarsak rendszeres

-

-

besz6moltat6sa.

BelsS ellen6rz6s: Az intezmeny belso ellen6rz6s6t a polg6rmesteri hivatal belso
ellen6rei t6tj6k el. A belso ellenordk kockiizatelemzds alapjen hal6rozz6k meg az
int6zmdnyn6l az ellenorzdsek gyakoris6g6t. A bels6 ellen6rdk munk6jukat a
jogszabdlyokban, a m6dszerlani ritmutat6kban ds az Onkorm6nyzat belso ellenorzdsi
kdzikonyvdben meghatirozottak alapjrin vdgzik.
A belso kontrollok 6rt6kel6se: A belso kontrollok ert6kel€se 2016-ban megtdrtdnt.

Kijelentem, hogy a benyujtott besz6mol6k a jogszab6lyi el6ir6sok szerint a val6s6gnak
megfelel6en, 6tl6that6an, teljes kdrilen 6s pontosan tiik<izik a sz6ban forg6 p6nziigyi 6vre
vonatkoz6 kiad6sokat 6s bev6teleket.

4

Az (tltalam vezetett kolts6gvetdsi szerv gazdasdgi vezetoje eleget tett t6rgydvben

esed6kes

tovribbk6pzdsi k<itelezettsdgdnek a belso kontrollok t6makor6ben: igen-nem
A tov6bbkdpz6s k6t6vente k<jtelezo, erre utoljdra 2015-ben keriilt sor, legktizelebb
lesz esed6kes.

20ll -ben
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El6terjeszt6s 22. mell6klete

Int6zm6ny megnevez6se: Budapest F<iv6ros

Ad6szrim:

15735791-2-42
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Sz6khely: 1i63 Budapest, Havashalom utca 4J.
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Alaptev6kenys69 {llamhfztartis I
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kist6rs6gi t6rsul6sok

He yl
igazgatdsi

tev6kenysdge

KSH statisztikai sz6mjel: 15735791-8411-321-01
Az Onkorm6nYzat feladata:

k6zutak, kozterek 6s parkok keze16se, fejleszt6se 6s tizemeltetdse;
i. tuta;OonaUun 6116 krjzteriiletek haszn6'latara votatkoz6 szab6lyok 6s dijak
megrillapit6sa;
kdzigazgat6si hat5r6n beliil;
3. 6jtal6nos kozteriilet-feltigyeleti hat6skcir a kertilet
4. helyi telepiil6srendezds, telepti16sfej lesztds;
(f6v6rosi telepiil6srendez6si
S. lr.iyi telepiil6srendereti truUatyot megalkot6sa
terv alapj6n);
;.-,p;ria kereskedelmi tev6kenys6ggel kapcsolatos szabllyozisiiogk<ir6k; c6126
i. 'eg6szs6gtrgyi alape116t6s, az eg6szs6ges 61etm6d segit6s6t
szolg6ltat6sok;
8. 6vodai ell6t6s;
9. gyermekj6ldti szolg6ltat6sok 6s ell6t6sok;
telepiil6si t6mogat6s
10]szoci6lL szolg6ltat6sok 6s e1l6t6sok, amelyek keret6ben
6llapithat6 meg;
ii.'" rr"ryi k#mriveldd6si tev6kenys6g t6mogat6sa, a kultur5lis 6roks6g helyi

i.1ayi

v6delme;
12. saj6t tulajdoni lak6s- 6s helyis6ggazd6lkod5s;
13. helyi ad6val kapcsolatos feladatok;

l4.akistermel6k,ostermelokszttmdra-jogszab6lybanmeghat6rozotttermdkeik
lehetrisdg6t
- 6rt6kesit6si lehet6s6geinek biztosit6sa, ide6rtve a h6tv6gi 5rusit6s
LJ,

il. t".iit"ti sport 6s szabadid6sport t6mogat6sa' if irs6gi iigyek;
16. kdzremiikod6s a helyi kozbiztons6g biztosit5's6ban;
17. nemzetis6gi iigYek.

Vezet6: Kov6cs P6ter Polg6rmester

1

i
I

l

kdltsdgvet6si szervek bels6 kontrollrendszerdrol ds belso ellenorzdsdrol sz6l6 37012011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 11. $ (1) bekezddse alapj6n a
kdltsdgvet6si szerv vezetoje k<iteles a Korm. rendelet 1. mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatba:r 6rt6kelni a kdltsdgvetdsi szerv bels6 kontrollrendszer6nek minosdg6t. Tov6bb6
a 11. $ (2a) bekezddse kimondja, hogy ,,A helyi ankormdnyzati kbltsdgvetdsi szerv vezetdje a
nyilatkozatot az dves kAl\dgvetdsi beszdmol6val eg,tiitt hildi meg az irdnyit, szerv
vezetdjdnek. A vezet6i nyilatkozatot a polgarmester a zdrszamaddsi rendelet tervezetdvel
eg tt terjeszti a kdpvisel1-testulet eld."

A

Fentiek szerinti kotelezetts6gemnek megfelelve teszem meg a kdvetkezo nyilatkozatot:

Yezet6i n vilatkozat a bels6 kontrollrendszer miiktid6s616l
A) Alulirott Kov6cs P6ter, a Budapest F6v6ros XVI. keriileti Onkorm6nyzat (a tov6bbiakban:
0nkorm6nyzat) polg6rmestere jogi feleloss6gem tudat6ban kijelentem, hogy az eloirrisoknak
megfeleloen a 2016. dvben az 0nkom6nyzatn6l gondoskodtam

a

belso kontrollrendszer kialakit6sSr6l, valamint szab|lyszerri,

eredm6nyes,

gazdas6gos 6s hat6kony miikddds6r6l,

olyan szervezeti kultfra kialakit6s6r6l, amely biztositj a az elkotelezettsdget a
szervezeti c6lok ds drt6kek ir6nt, valamint alkalmas az integritas 6rv6nyesit6s6nek
b

izto s ittisdra,

zat vagyonkezel6s6be, hasznalat6ba adott vagyon rendeltet6sszerii
haszn6lat6r6l, az alapit6 okiratban megielcilt tev6kenysdgek jogszab6lyban

az

Onkormdny

meghat6rozott k6vetelm6nyeknek megfelel6 ell6t6srir6l,
a rendelkez6sre 6116 eloir6nyzatok c6lnak megfelelo felhaszn6kisir6l,
az Onkormrinyzat tevdkenysdgdben a hat6konys6g, eredm6nyessdg 6s a gazdas69oss6g
k6vetelm6nyeinek 6rvdnyesit6s6r<il,
a tervezdsi, besz6mol6si, informrici6szolg6ltatasi kotelezettsdgek teljesitdserol, azok
telj ess6g6r6l ds hitelessdgdrol,
a gazd6lkoddsi lehet6sdgek ds a kotelezetts6gek osszhangiriLr6l,

az intezm6nyi sz6mviteli rendrSl,
olyan rendszer bevezetds6rol, amely megfelel6 bizonyossagot nyijt az elj6r6sok
jogszenis6gdre ds szab6lyszeriis6g6re vonatkoz6an, biztositja az elsz6moltathat6s6got,
tov6bb6 megfelel ahazai ds kdzdss6gi szab6lyoknak,
arr6l, hogy a vezet6k a szeryezet minden szintj6n tiszt6ban legyenek a kittiz6tt
c6lokkal 6s az urok el6rds6t segito eszkdzokkel arurak 6rdek6ben, hogy v6gre tudj6k
hajtani a meghatarozott feladatokat ds drt6kelni tudj6k az el6rt eredm6nyeket. E
tev6kenys6gro-l a vezetoi besz6moltat6s rendszerdn kereszttil folyamatos informaci6val
rendelkeztem, a tev6kenysdget folyamatosan 6rl6keltem'
szerint
A vonatkoz6 jogszab6lyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6ir6sainak az al6bbiak
tettem eleget:

2.

Kontrollkdmyezet:
- Szervezeti cdlrendszer ds szervezeti fleldpitds: Az intdzmdny c6ljai meghatdrozottak, a
leladatell6tas rdszletes szab6lyai az SzMSz-ben rcigzit6sre kertiltek. Az SzMSz a
jogszabrilyban eloirt kcttelezo tarlalmi elemeket tul.almazza, az SzMSz az alapit6
okirattal tisszhangban van. Az SzMSz 16sz6t kdpezi az intezmdny szewezeti fel6pit6se,
amely valamennyi munkaktirre vonatkoz6an 6ttekinthetoen tarlalmazza a szervezeten
beliil elfoglalt helyet, az alir ltil6- 6s mell6rendeltsdgi viszonyokat.
- Belso szabiilyzatok: Az intdzmdny rendelkezik megfelelo bels6 szab6lyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualizdl a jogszabdlyi ds bels6 v6ltozrisok szerint. A belsr!
szabdlyzatokat a munkat6rsak ismerik 6s alkalmazzttk.
- Feladat- 6s felel6ss6gi kcir<ik: Az intdzm6nyi feladatkdrrik az SzMSz-ben
meghatarozdsra keriiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakciri leirdssal,
amelyekben r6szletesen megtal6lhat6ak az ellittand6 feladatk6r6k, a felel6ss6gi- ds
hatriskcirok.

-

Folyamatok meghataroz6sa

-

folyamatosan aktualiz6lja az 6nkormdnyzat ellenorzdsi nyomvonalait.
Hum6trer6fo rrls'. Az int6zm6nyndl a hum6ner6forr6s-kezel6s Atl6that6, a kiv6lasztrisi

6s

dokument6l6sa:

Az

int6zm6ny elkdszitette

6s

rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatiisiin 6t az osztlnzo rendszerig. Az
intdzmdny gondot fordit a humiinerolorr6s megfelelo kivrilasztiisara, megtardsAra,

-

fejlesztds6re, hatekony 6s eredmdnyes foglalkoztat6s6ra, megbecsiil6sdre.

Etikai drt6kek 6s integritas: Az irfiezrneny mLikcid6sdben drvdnyestilnek a szakmai
felk6sziiltsdg, a piirtatlans6g 6s elfogulatlans6g, az erkdlcsi feddhetetlens6g 6rt6kei,
biztr-rsitva van a kdzdrdek elotdrbe helyezdse a mag6n6rdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkav6llal6it

is integrit6s j ellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tev6kenys6gek
A munkavdllal6k az

osszhangban vannak a szervezeti cdlokkal ds az etikai 6rtdkekkel.
etikai elv616soknak megfeleloen cselekszenek.

Integr6lt kockdzatkezel6si rendszer:
- A kockazatok meghatiiroz6sa 6s felm6rdse: Az int6zm6ny tevdkenys6gdben,
gazd6lkod6sdban rejlo kockdzatokat megAllapitottuk 6s felm6rliik.
- A kockrizatok elemz6se: Meghat6roztuk a felm6rt kockdzatok bekcivetkezdsi
val6sziniisdgdt es az intdzmdny szervezeti cdljaira gyakorolt hat6s6t. Ezek alapj 6n a
kock6zatok rangsorol6sa meg16116nt.

- A

-

kockazatok kezel6se: Minden fe1m6fi 6s rangsorolt kockrizat esetdben
meghatiiroziisra kertjlt a kockiizatkezel6s m6dja, a kockrizatkezeldst a vezetds minden
folyamatba beiig yazoltan vdgzi.
A kockdzatkezel6s folyamat6nak feltilvizsgrilata: Az intdzm6ny nagys6grendj6re
tekintettel a kialakitott kockrizatkezel6si rendszer megfelel6, a bek6vetkezett
v6ltoz6sokhoz igazit sa megtdrt6nik. Az alkalmazolt kockriaatkezel6si m6dszerek
megfelel6en segitik az int6zm6ny feladatellA6sat, a szervezeti c6lok el6rds6t.
Csal6s, komrpci6: A belso szab6lyzatok rendszere, a feladatok megoszt6sa, a feladar,
feleloss6gi- 6s hatrisktirdk meghatArozotts6ga biztositja a sz6nd6kossiigb6l ered<i
szab6ll.talans6gok, integrit6st s6rto esem6nyek bek6vetkez6s6nek minimaliz616srit.

)

Kontrolltevdkenysdgek:
KontrollstratdgidLk ds m6dszerek: A kontrollstratdgi6k es m6dszerek rigy kertiltek
kialakit6sra a szervezel minden szintjdn, hogy biztosits6k, hogy a kock6zatkezel6s
sor6n a szervezeti cdlokra hat6 kockr2atok a meghatiirozott trirdshatrirokon beltil
maradjanak. A kontrolltevdkenysdgeken beliil kiemelt szerepe van az engeddlyezdsi ds
j6v6hagydsi eljariisrendnek. valamint az adatokhoz 6s informdci6khoz val6 hozzAfd.r€s
kontrolljdnak.
Feladatk6r<ik szdtvilLlasztiisa:
szervezeten beliil
feladat- 6s hatdskrirdk

-

-

-

A

a

szdtv6lasztilsra keriiltek olyan form6ban, hogy egy szemdly kez6ben se
risszpontosulhassanak olyan eszk<izdk, jogok 6s lehet6sdgek, amelyek rdvdn
elkeri.ilheti a mdsok iiltali ellenorzdst, illetve amelyek vissza6lesekre, csaliisokra adnak
m6dot.
Feladatvdgzds folytonossdga: A dolgoz6k trivoz6sakor munkakdr iitadiis-iitvdteli
jegyz6kdnyvek kdsziilnek, a ttwoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6vo iigye
beazonosithat6an keriil 6tad6sra.

Inform6ci6s ds kommunikaci6s rendszer:
Informdci6 ds kommunikrici6: Az intdzmdny vezetdse biztositja, hogy a munkat6rsak a
feladatuk ell6tds6hoz szilks6ges releviins informiici6khoz kel16 id<iben hozz6jussanak.
Az intdzmdnyi kommunikdci6 fontos elemei a vezetoi 6s belso 6rtekezletek.
IktatAsi rendszer: Az int6zm6nyhez erkezo, az int€zmeny Altal killddtt 6s a szervezeten
beltil keletkezett iratok nyomon kcivetdse az iktat6si rendszeren kereszttl val6sul meg.
Az intdzmeny rendelkezik iratkezel6si szabiiyzattal, amely r6szletesen leirja, hogy
milyen eljdrast kell kdvetni az irat keletkez6sdtol annak megsemmisitds6ig.

-

Nyomon kiivetdsi rendszer (monitoring):
szervezeti c6lok megval6sitrlsri.nak monitoringja:

- A

folyamatos, naprakdsz inform6ci6kkal

-

Az intdzm€ny vezetdse
rendelkezik a szervezeti cdlok

megval6sitAs5r6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatarsak rendszeres
beszdmoltat6sa.
Bels6 ellenorzds: Az intdzmeny bels<i ellen6rz6s6t a polg6rmesteri hivatal bels<i
ellen6rei latjrik el. A bels6 ellentirdk kockdzatelemzds alapjtn hat|rozzitk meg az
bels6 ellen6rok munkiij ukat a
int6zm6nyn6l az ellen<irz6sek gyakoris6g6t.
jogszabrityokban, a m6dszertani [tmutat6kban 6s az Onkorm6nyzat belst! ellenorz6si
kdzikdnyvdben meghatiitozottak alapjriLn v6gzik.
A belso kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok 6rt6kel6se 20i6-ban megtdrtent.

A

-

Kijelentem, hogy a benytjtott besz6mol6k a jogszabdlyi el6irdsok szerint a val6s6gnak
megfeleloen, dtldthat6an, teljes konien 6s pontosan tiikdzik a sz6ban forg6 pdnzt.igyi 6vre
vonatkoz6 kiadiisokat ds bevdteleket.

4

Onkorm6ny zal gazdasigi vezetoje eleget tett targyevben eseddkes tovribbk6pzesi
kotelezettsdgdnek a bels6 kontrollok t6mak<irdben: igen-nem
A tov6bbk6iz6s k6tdvente kotelez6, erre utoljara 2015-ben keriilt sor, legkdzelebb 2017 -ben
lesz eseddkes.

Az
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