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POLGÁRMEST ERE

Tisztelt

Közgyűlés!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/ 2011 .(Xll .31.) Korm .
rendelet (továbbiakban : Bkr.) 11.§ (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet
szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontroll rendszerének minőségét. A Bkr. 11.§ (2a)
bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv

vezetője

a nyilatkozatot az éves költségvetési

beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének . A vezetői nyilatkozatot a polgármester a
zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testü l et elé.
A

vezetői

elszámoltathatósági nyilatkozat elkészítése a költségvetési szerv

vezetőjének

a

fele lőssége

és a

célja, hogy a költségvetési szervek vezetői nyilatkozzanak arról, hogy az általuk vezetett szervezet megfelelő
folyamatokat működtet a feladatainak ellátása érdekében . A költségvetési szerv vezetője a költségvetési
szervekre

kötelező vezetői ellenőrzési

rendszerben

előírt,

az adott költségvetési év során

működtetett

beszámoló rendszert alátámasztó jelentések, ellenőrzési listák összegzése, értékelése alapján teszi meg a
nyilatkozatot.
A költségvetési szerv vezetője arról nyilatkozik, hogy 2019. évben a megfelel ő kontrollkörnyezetet
kialakították, a szervezeti stratégiának megfelelően határozták meg az éves célokat, a célok megvalósítása
érdekében kialakításra kerültek a szükséges fo lyamatok, a célokat

veszélyeztető

kockázatokat felmérték és

kezelték, a folyamatokra megfelelő kontrollokat alakítottak ki, biztosították a szervezeten belüli és a
szükséges külső információáramlást, valamint minden folyamatra vonatkozóan biztosították a nyomon
következőséget,

felülvizsgálatot, visszacsatolást.

A kö ltségvetési szervek vezetői nyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget tettek, ezért kérem a Tisztelt
Közgyűlést

a határozat-tervezetben foglaltak szerint a nyilatkozatok beterjesztésének tudomásul vételére .

Nyíregyháza, 2020. június 15.
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Me lléklet a JKAB/413-3/2020 számú előterjesztéshez:

Határozat-tervezet
NYÍREGYHÁZA M EGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰ LÉS ÉNEK

... „./2020.(Vl.25.)számú
hat ár o zat a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői
nyilatkozat beterjesztésének tudomásul vételére

A Közgyűl és

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények, valamint Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata la belső kontrollrendszerének működésére vonatkozó vezetői
nyilatkozat beterjesztését tudomásul vette.

Nyíregyháza, 2020. június 25.

A határozatról értesülnek:
1./ A Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgá rmesteri Hivat al be lső szervezeti egységeinek vezetői
3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormá nyzata Intézményei
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NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Szemán Sándor, Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgá rmesteri Hivatala
költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően
2019 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és
hatékony működéséről,
olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok
és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű
használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvé nyesítésé rő 1,
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
az intézményi számviteli rendről,
olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az
azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott
feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői
beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet
folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabá lyok
eleget:

1.

be l ső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet:

1.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormá nyzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a
hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.
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1.2. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti
struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműen
szabályozva voltak. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörtént. A Hivatal minden
szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás kezelés.
1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a
szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal, mind Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata vonatkozásában.
1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján
szabályzatok, így különösen:

kötelezően elkészítendő

- a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök
és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési
szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, a
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a
felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat),
- belső kontroll kézikönyv,
- a kiadmányozás rendjéről és a költségvetési gazdálkodást érintő kiadmányozás rendjéről szóló
szabályzat,
- a reprezentációs jellegű kiadások rendjéről szóló szabályzat,
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt
szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat),
- közterület-felügyelet szolgálati szabályzata,
- a Hivatal szervezeti és működési szabályzata,
- a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a belső szervezeti egységek ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által előírt szabályzat,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI.
törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- informatikai biztonsági, adatvédelmi és üzemeltetési szabályzat,
- információ átadási szabályzat,
- elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetéséről szóló szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok,
- a pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló szabályzat,
- az ingatlanvagyon kataszter vezetés rendjéről szóló szabályzat,
- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat.
1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró,
jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében:
- tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés
igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs
( --._ )
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részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos
kérdések,
- az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései,
- reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya,
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje,
- mobiltelefonok és mobil távközlési szolgáltatások igénybevételének rendje,
- közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően
közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje,
- az egyes anyakönyvi és családi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályok,
- bélyegzők kezelésének és nyilvántartásának rendje,
- központi postázó működési szabályzata .
1.6. A Hivatal belső szervezeti egységeire vonatkozó szabályokat kialakítottam és írásban rögzítettem
a belső szervezeti egységek ügyrendjeiben.
1.7. A Hivatal belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonala kialakításra került, írásban
rögzített, aktualizálása folyamatosan történt. A főfolyamatok teljesen lefedték a működési
struktúrát. Az alfolyamatok még nem kellő részletezettségüek, de a belső ellenőrzés javaslatai
alapján folyamatosan történt a kiegészítésük, pontosításuk.
Az ellenőrzési
nyomvonalban azonosított folyamatok és az ahhoz kapcsolódó
kontrolltevékenységek a stratégiai célok teljesítésének érdekében kerültek kialakításra .
Az adatvédelem fő- és alfolyamatait az ellenőrzési nyomvonalakban a szervezeti egységek
azonosították.
1.8. Rendelkezésre állt a legalább két éven belül felülvizsgált

belső ellenőrzési

kézikönyv.

1.9. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi
kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak.
1.10. A Kttv.-nek valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló
10/2013.{Vl.30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került.
1.11. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzata rendelkezett a köztisztviselőivel szemben
támasztott alapvető etikai követelményekről és a vezetőkkel szemben támasztott további etikai
követelményekről. A Hivatalban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben biztosított
a hivatásetika betartása, az esetleges etikai vétségek feltárása, kivizsgálása és szükség esetén a
szankcionálása is következetesen és átlátható módon megvalósult.
1.12. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós
kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános
eljárásrend meghatározásával hozzájárult a korrupciós kockázatok Hivatalon belüli hatékony
kezeléséhez, valamint a Hivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen
kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást
sértő események kezelésének eljárásrendjét.
WWW."'4Vltl:LGlHAZ,._,'4ll
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1.13. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza a
a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket,
az alkalmazható jogkövetkezményeket,
a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat
eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat,
a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási
szabályokat.

1.14. A Hivatalban kialakításra került az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, az integrált
kockázatkezelési szabályzat elfogadásával.
1.15. A Hivatalban az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti
megtörtént a belső kontroll koordinátor személyében.

felelős

kijelölése

A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a
szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy
azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések
betartását kötelezőnek tekintik.
A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátáshoz szükséges és a megfelelő
szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt
képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a
pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a
közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben.
2.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működött, megtörtént a működésben,
gazdálkodásban rejlő kockázatok dokumentált felm érése, beazonosítása, a belső kontroll kézikönyv
meghatározta az értékelési szempontokat, minősítési kategóriákat. A belső szervezeti egységek vezetői
a főfolyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén intézkedést tettek
azok mérséklése, megszüntetése érdekében . A kockázati tűréshatár (tolerancia szint) meghatározásra
került, a kockázatkezelési munkacsoport 2019 . évben készített kockázati univerzumot és kockázati
összesítőt . Összességében az integrált kockázatkezelés folyamata elindult, fejlesztése folyamatosan
történik. A bel ső ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg annak érdekében, hogy a kockázatok
kezelése hatékony és eredményes legyen .
3.

Kontrolltevékenységek:

3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevé kenységre biztosított volt a szervezeti célok
elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek
megfelelően működtek.
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3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési
tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás,
a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait.
3.3 . Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi
szempontú megalapozottsága.
3.4. A Hivatalban biztosított vo lt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása,
ellenjegyzése .
3.5. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás alapján
biztosított volt a gazdasági események elszámolása.
3.6. Biztosított volt a Hivatalban a döntések előkészítése, azok jóváhagyása és az elszámolások
feladatköri elkülönítése .
3.7. A Hivatalban biztosított volt a
következők szabályozása:

belső

szabályzatokban a

felelősségi

körök meghatározásával a

engedélyezései, jóváhagyási és kontrolleljárások,
a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés,
beszámolás.
A Hivatalban a kulcskontrollok közül a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítésigazolás,
utalványozás megfelelően működtek. A megelőző (preventív) kontrollok működtek. Az engedélyezési
és Jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által valósult meg.
A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént. A hozzáférési jogosultságok szabályozása
megtörtént. A feltáró (detektív) kontrollok területén a bel ső ellenőrzés által megfogalmazott
megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A célkitűzések
teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési rend szert
működtetik. Ennek keretében győződnek meg egy-egy kontrolltevékenység hatékonyságáról,
megfelelősségéről. A folyamatokhoz kapcsolódó kontrolltevékenységek során az ellenőrzési pontokat
úgy alakították ki, hogy azok megfelelő bizonyosságot szolgáltassanak a vezetés számára annak
érdekében, hogy a feladatellátás utólagos ellenőrzése és a felelősségre vonás biztosítható legyen.
4.

Információs és kommunikációs rendszer:

4.1. A Hivatalban kialakítottam és működtettem a külső és belső információáramlás biztosítására
szo lgáló információs csatornát. Biztosított a Hivatalon belül a fentről lefelé történő kommunikáció
és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ megfelelő időben
eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez.
4.2 . A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami
és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben
meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.
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A vezetői információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fellelhetősége, amely
szükséges a vezetői döntések meghozatalához.
4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének
dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendjét az iratkezelési szabályzatban rögzítettem, így
eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata
megfelelt az előírásoknak.
A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek keretében
heti rendszerességgel biztosítom az aktuális feladatok, problémák, közgyűlési előterjesztések
megbeszélését. A vezetői értekezletről emlékeztető készül, am it e-mailben megküldve a hivatal
szervezeti egységeinek vezető megismertethetik a munkatársakkal osztályértekezleten.
A külső kommunikáció egyik eszköze Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hivatalos
honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak kerültek feltöltésre, illetve az
állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak találhatóak. A közzétételi lista
aktualizálásait az adott szervezeti egységek elvégezték.
5.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A monitoring stratégia elveit a Belső Kontroll Kézikönyvben határozatam meg. Kialakítottam a Hivatal
tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszert. Az operatív
tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés által valósult meg, mely
elsődlegesen szolgálta azt a célt, hogy a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek
legyenek. A vezetői ellenőrzés eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés,
számonkérés voltak.
A Hivatal legjelentősebb nyomon követési elemei az alábbiak voltak:
- tervek, célkitűzések teljesítésének beszámolói,
- zárszámadás,
- számviteli, pénzügyi beszámolók,
- hivatali beszámoló,
- éves összefoglaló ellenőrzési jelentés,
- statisztikai jelentések,
- projektek pénzügyi, szakmai beszámolói,
- teljesítményértékelések, m inősítések,
- felmérések,
- kérdőíves tájékoztatások,
- vezetői nyilatkozat (belső kontrollrendszer működéséről),
- szakmai véleményeztetések.
A belső ellenőrzési osztály szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz
szükséges források rendelkezésre álltak . A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő
intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve a kockázatok
csökkenthetőek. A beszámolás évében gondoskodtam a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült
intézkedési tervek végrehajtásáról és a költségvetési szervek belső kontroll re ndszeréről és belső
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.31 .) Korm .rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás
vezetéséről.
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Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően,
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetőjének tárgyévben esedékes továbbképzési
kötelezettsége nem volt.

(
Nyíregyháza, 2020. február 28 .
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1
tudatában kijdentem. hogy az eló1ri'i~t>~flak mcgfclelöcn 2019. é\ hc 1 az általam \'<:?dett
költséuvctési szcn n~l !!.lmdosk.o~itam:
•

,\

-

r

-

,..

a bdsö kontrnllrcnds/erek szahál) S/eríi. gaz.daságos. hatékon) és eredményes müködtetéséröl.

;..

<Jl) an sz~rYl!ZL'ti kultúra kialakítúsáróL an1~l~· biztosítja az l.!lkötclczt!ttst!get a szcryczeti c..!lok

;,.

,..
;...

és értékek iránt. 'alamint alkalmas a;: integritás én énycsítésfoek hil.tosítására.
a klSlts~gvctc.!si sz~r\· ,·agyonk<:z~lt!s~be„ használatába adott Yagyon rcnd~ltt.:tt.!sszerü
igén) beYétdáöl. a1. alapító okiratban clöirt h:n~kcnységek jogs/ahályban meghatározott
követdmenycknek megfdelö ellátásáról.
a rendelkezésre álló elöirán) /atoknak a célnak megfelelő felhasználásáról.

a k.lSlts'5gvt:t~si sz~r\· t~\·~kenys~gébcn a hat~konyság~ cred111ény~ss~g és a gazdaságosság
köYctelményeinck én ényesítéséről.
,.. a tervaési. beszámolási. információszolgáltatási kötelc/l!ttségck teljesítéséröl. amk
tcljcssegéről és hitcksségérol.
,.. a ga1:dálkodási lehetőségek és a kötelezettségek öss1:hangjáról.
,.- a;; intézményi s/Únn itdi rendröl.
Kijelentem:. hogy
,.. a benyújtott bevámolók a jogszabályi előírások s:1crint a Yalóságnak megfeleloen, átláthatóan.
teljes körűen és pontosan tük.rö1:ik a szóban forgó pénzüg) i evre Yonatkozó k.iadásokat és
bcYételekct
,.. olyan rendszert w1:cttem be. amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások. jogszerűségére
és s1:abályszcruségérc 'onatkozóan. biztosítja él/ elszámoltathatóságot. továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak.
a szen Cleten belül jól körülhatárolt Yolt a feklösségi körök meghatárol:ása. működtetése. a
yezctők a S/en ezet minden szintjén tisnában Yoltak célok.kal és a1. azok elt.!rését segítő
eszközökkel annak érdekében. hogy végre tudjak hajtani a mcghatáro1.ott feladatokat és
értékelni tudják a? elért eredményeket. E tevékenységről a \ezetői bes1ámoltatas rendszerén
k.crcsztül folyamatos inforrnációYal rendelke1:tem. a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

r

A vonatkozó szabályok belso kontrollrendszerrc vonatkozó elő1rásainak. az alábbiak s/erint tettem

eleget:

Kontrollkörn)ezet: lntézmeny ünk feladatainak ellatására hatékony szcn ezdi struktúrát alakított ki.
A1: adat\édclemmel és adatkezeléssel. adatbiztonsággal k.apcsolatos kontrollk.ömyezetet kialakítottuk.
Belsö szabál) zatokkal rendelkezünk.. melyeket a jogsnbályi és szervezeti válto1:ások. miatt
aktualizálnunk kell. A közzétételi szabályzatunkat a törYényi előírások alapján módosítanunk kell. Az
integrált kocká;:atkezelési szabálFatunk.at összhangba kell ho,munk a gyakorlattal. Az informatikai
rendszerünk szabályo;:ását meg kell foleltetnünk az új adatbiztonsági k.öwtclményeknek. A belső
ellenorzcs által feltárt hiányosságok javítását elvégeztük..
Integrált kockázatkezelési rendszer: Az. integrált kockázatkezelési szabál) zatunkhan meghatáro:ttuk
a kockáz~~~~~elé~ .f~bb s/empor:tjait. Az clcmzés~ez: s1:üks_é~es folt~telren~s/ert ~t kell t~kintenü~"-:
hog) a k1tuzott cclJamk.nak. mcgfclelö legyen. foyabb kell kjlesztenunk az mtegralt kocka.1atkezelcs1
rcndszerünk.ct. Ki kell alakítanunk a maradványkockázatok felülvizsgálatának stratégiáját.
Kontrollte\'ékcnységek: A kontroll te\ ékcn) séggel bi.rtosítjuk a k.öltség,ctés terwzése. a
kötelezettség' állal ások. a szerződések. a hcs/ámoló hdytállóságát. Folyamatosan nyomon kell
kih etnünk a kontrollte' ékcn) ségünk hatékonyságát. melyet énöl éue fejlesztenünk k.ell.
Kontrol lte,·ékcnységünk hatékonyságát jm ítanunk kell.
Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen. hogy megfelelo és naprakész információk
í!ljanak r~nddkaé'ir~ intézményük muködéséwl kapcsolatban. ,\ bdsó kommunikúcióink to,ábbi

foj lcsttést igén) dnek. Iratkezelési te\ ékenységünk tdüh izsgálata fi.)lyamatos. to\'ábbra is jm ítanunk
kell a hatékon) súgát
Nyomon követési rendszer (monitoring): .\ fol\Umatos dh.:nörzés beépül inté1:ményünk mindennapi
munkájába. 2019-ben gondoskodtam a külsö és hdsö dlenörzésck alapján készült intézkedési tervek
\·égrehajtásáról. A ki.ilsí) cllenörzésekröl \·égzctt nyih ántartúsok wzetésénél a kötdezö tartalmi
ckmekct be kd 1 tartanunk. i \ 11.igl!.etkn hdsö dknorzést inté.nném ünkbcn a :-..:\·iregvhüza 0-k!!\ ei
Jogú Város Polgármesteri IIhatalának Elknőrzési Osztál)a végzi.
·
·
·
~-

Kijekntem. hogy a bcnyúj tott bes/.ámoló a j ngszabál) i cloírások szerint a \'alóságnak megfddóen.
átláthatóan. teljes köníen és pontosan tükrözi a 2019. éuc \ onatko1ó kiadásokat és ben?tdeket.
Az általam wzetett költség\ etc.!si szen gaLdasági wzdóje eleget ten tárg) é\'bcn esedékes
továbbképzési kötelezettségének a bdsö kontrollok témakör0hen: igcn-ncm

Kdt: Nyíreg) húza. 2020. t~hruúr 28.

P. l l.

BJ Az AJ pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

„ „ „ „ „ .• „ „ „ „ „ „ . „ „ ... „

P. 1J.
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alafras···········„ ... „.

l. mellél../et a 37012011. (XII. 31.) Korm. rendelethez
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. lJ Alulírott Szikszainé Kiss Edit, az Es.1terlánc Északi Óvoda (-l-WO. Nyíregyháza. 1as u l-3)

költség\t!té::.1 s1cn
lelocn
•

~019 .

jogi

felelősségem

tudatában kijelentem. hogy a.1.

előírásoknak

megfe-

évben az általam vezetett költségvetes1 s.1enncl gondoskodtam:

a belsó kontrollrcnds.1er kialakításáról. valamint
hatékony

•

\CZetője

szabályszerű.

eredményes. gazdaságos és

működéserőL

olyan szen ezeti kultúra kialakításáról. amely b11tosttja a.1 elkötelezettséget a szenezeti célok és értekek iránt, valamint alkalmas aL mtcgntás én énye-;ítésének biztosítására,

•

a költségYetési szen· \agyonkezelésébc. használatába adott vagyon
bcvétcléröl, az alapító okiratban
megfelelő

telményeknek

előírt

rendeltetésszerű

1gény-

tevékenységek jogszabályban meghatározott köve-

ellátásáról,

előirányzatoknak

a célnak

megfelelő

felhasználásáról,

•

a rendelkezésre álló

•

a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,

•

a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek
ségéről

és

azok teljes-

hitelességéről,

lehetőségek

•

a gazdálkodási

•

az intézményi számviteli rendről,

•

olyan rendszer
gére és

teljesítéséről,

és a kötelezettségek összhangjáról,

bevezetéséről,

szabályszerűségére

amely

megfelelő

bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűsé

vonatkozóan, bi1:tosítja a1 elszámoltathatóságot, továbbá megfe-

lel a hazai és közösségi szabályoknak,
•

arróL hogy a

vezetők

ai' azok elérését

a szervezet minden s1intjén tisztaban legyenek a

segítő

kitűzött

célokkal és

eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatá-

rozott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E

tevékenységről

a

vezetői

be-

számoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet
folyamatosan értékeltem.

. l rnnatko::á jogs::ahcí/rnk ht!ls/i kontrollrendcerre \'OIWtko::á eMírásainak a:: alúhhiak o:rint tet-

tem eleget

Kontrollkörm c.tct:
lnté1menyünk fdadatainak ellátására hatékony szen·c1.eti struktúrát alal-.ítottunk ki. Szcnaett e~
~[ul-.ödc-:;1 Shlh~ílyzatunkban

ponto::,1tani kell a fclclo-,st.!g1 köröket. a munk.akön kmbok.nak meg-

fcldöcn kell mcghatúrozni a munka\állalók fdadatait. K.1alakitásra került a jOgs1ahaly1 kötdc1ettségd„ne1'. mcgfclclo tdjcsitmény-érték.elés1 rcnds1cr
Ajdenleg1 törven:1 cs hclj1 sajátosságokat figyelembe \é\c 2019. március 23-an dfogadasra b...erült az átdolgo1ott S1\[S1. melyet minden dolgolÓ megismert és elfogadott. Bebo sz.abaly1atokkal rcnddkc1ünk. amelyeket folyamatosan aktual11álunk a jogsLabályi környezet válto1ásának
megfelelően.

A bdsö

mel kapcsolatos

ellenőrzés

clő1rásokat

által feltárt hiányosságok ja\ítását el\égeztük. i\1 adatvédelem-

a munkaköri leírások tartalmauák, melyek az intézmény s1cí\e1et1

struktúrájával összhangban vannak.
Ezen snbályzatok bi1tosíthatják a rendelkezésre álló források

szabályszerű.

szabályozott. ga1da-

ságos. hatékonj és eredményes felhasználását. Útmutatók alapján kidolgozásra került a Belső
Kontrollrendszer Szabályozása. melynek célja. hogy a mindennapi munka során egységes eljárásrend és iratminták alkalmazásával végezze a

belső ellenőrzés

a tevékenységét.

Kontrollkömyczet értelmében rendelkezésre álló hatályos szabályzatok:
•

Alapító Okirat

•

Szervezeti és

•

Házirend

•

Közalkalmazotti Szabályzat

•

Iratkezelést S1abály1at

•

Adatke1dés1 és adatbtLtonsági szabályzat

•

Pénzb...e.1elés1 S1abályzat

•

Ellenőrzési

Működési

Szabályzat

Nyom\onal

A1 ellenőrzési nyomvonalat a Belső Ellenőrzés javaslatára kiegészítettük. A belső szabályzatok
közül. ahol módo-;ításra volt szükség, azokat aktuahzáltuk. Olyan kontrollkömye1et került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök. a hatásköri
\ iszonyok es feladatok. To\ ábbá az intézmény Iratkezelést SzabáljLatát felülvizsgáltuk és aktualizáltuk a Belsö Ellenoílé::, javaslatára.

2

A 2019. é\i munkaten ben kitű1.ött szakmai célok. programok meg\ alósítasra kerültek:

•

s1.1kmai munkaközösségek,

•

varosi programokon, rendel\ cnyekcn valo re-s1vétcL

•

szakmJt eloa<lásokon való resz\étel (Egyetem, Fotskola),

•

iskolákkal \aló kapcsolat

•

kultúra atörökítése, népi hagyományamk megismertetése

erősítése

(rajz, mescmondo cs sportversenyek).

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézményben integrált kockázatkezelési rendszert

működtetek.

A korábbi szabályzatunkat

rendszeresen felül\ i1sgálom. v leghatároztam az egyes kockáz.atokkal kapc'iolatban szükséges intézkedéseket, a teljesítésük folyamatos nyomon követésének módját, valamint a folyamatgaz.dákat
kijelöltem. Kialakítottam a kockázati kritériumrends1ert illetve
kezelhetőségét.

minősítettem

az egyes kockázatok

Ezek alapján értékeltem és elemeztem a lehetséges kockázatokat.

A kockázatelemzés eredményeként a szükséges intézkedések megtétele folyamatban van. A gyenge pontokra belső

ellenőrzést

kértünk.

A kockázatkezelés folyamán a kockázatelemzési tábla elkészült, amely alapján meghatároztuk a
magas, közepes, illetve alacsony kockázatú fo lyamatokat. A kockázati

tűréshatárokat

meghatároz-

tam. A kockázatfelmérés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockáJatos folyamatok hatásai és bekövetkezéseiknek

valószínűsége.

Kon trolltevékenységek:

A kontrolltevékenységek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárnlnak a szerve1et céljainak
cléréséhe1 és
A

belső

előző

Belső

erősítik

a szervezet integritását.

kontrollrendszer folyamatos fejlesztésével a kontrollok kiépítettsége jelentősen javult az

évhez képest.

szabályzatban rendezettek a

működéshez

kapcsolódó pénzügyi kihatással bíró kérdések,

kulcskontrollok, mint a:
1) telj esítésigazolás,
2) érvén)'esítés,

3) kötelezettségvállalás,

4) valamint az ellenjegyzés intézményünkben

5) utalványo1ás gyakorlása.
3

megfelelően

müködnek

\'alumint a k.ontrolltc\·ék.cnységeket végzo személyek J...ijelölésének. rendje. melyek. az adott személy munkaköri letrnsahan s1:crepclnek. a szúmonkérhetoscg h1ztos1tasu érdekéhen .
.\ mcgdö1:ö kontrollnak a Jclcntoscge a h1bas lépések mcgJkadályonsa. e1t a cdt sl'.Olgálja a J...ötclc1cttség\'Úllalás és az cllcnjcgy zés \z cl lcnörzésck.ért fclclos vemélyek a határi dó hctartas:i\ al
\ cgcztek. munkájukat.

Információs és kommunikációs rendszer:
_\1 mté1mén) \ ezctöjeként kialakítottam és működtetek olyan rendszereket. amelyek biztosítják a
megfelelő

mformaciók

mcgfolelő időben

való eljutását az illetékes szervezetekhez, s1ef\ezct1 egy-

ségck.hcz vagy szcmclyekhcz. A jogszabály által

előírt

aduhzolgáltatást hataridöknck rendszere-

sen eleget teszünk.
Az mtézmén)nél az információ átadását close!:,>Íti az elektronikus levelezörendver, mely az intézmény adminisztratív és gazdasági dolgozói részére elérhet<\ használata
kötelező

és közérdck.u mfonnációkat a

szülők.

kötelező.

A közzétett

s!ámára elérhcto\é tettük az intézményünk honlap-

ján, így a tájékoztatási kötelezettségünket teljesítettük. A honlap

frissítéséről.

aktualizálásáról

rendszeresen gondoskodom, ezzel biztosítva a naprakész átláthatóságot.

Az óvoda honlapján a
•

következő

dokumentumok mindenki számára

elérhetőek:

Ylunkatef\

• Különös könététclt lista
•

Házirend

•

Pedagógiai Program

•

Szef\ezeti és

•

Közalkalmazotti Szabályzat

•

iratkezelési Szabályzat

Működési

Szabályzat

• Adatkezelési és adatbiztonsági szabály1at

Szükségesnek tartom, hogy
költségvetési szef\

megfelelő,

működésével

pontos es naprakész mformációk álljanak rendelkezésre a

kapcsolatosan. Központi s1erepet játszik a

megfelelő

külsö - bcl-

sö kapcsolattartás (kömye1ő Általános Isk.olák. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, POK. védő
nőt

szolgálat, kulturálts mté1mények, stb.) es a.l óvoda egyes céljainak elérésében segít a már ki-

alakult arculat

megerősítésében.
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~yomon

kfivetési rendszer (monitoring):

AL int01mén: vc1etújcként kialakított.un a szen e;:et tevékeny..;égénck. a célok megvalósításának.

nyomon kö\ ctésct hi1tosító monitoring rends1c11. mcl)fc 11<1gy hangsúlyt fcktl.!tek

Az Es1.tcrlánc E.;1aki Óvodúnúl a hdsö ellcnórzési tevékenységet. :\)trcgyháza .\kg_yci Jogú \ ·áros Polg.írmcsteri Hivatal

Ellcn~)rúsi

Üst.tál) a látja d az é\es

mun~aten

alapján.

A besl'.ámolá:-1 é\ ében gondoskodtd1~1 a kübő. illctn: a bebo cllcn1kzések JU' aslatai alapjún kést.ült
inté1:kcdési kr. ck kés.títéséröl és 'égrchajtásáról.
A folyamatos nhmitoring beépül a1. Ó\ odánk mindennapi tevékenységébe. magába foglalja a \'eze-

tés rends1.eres dlenfüúsi tevékenységét, amellyel bi1tos1tJa a dolgo1ókat
máció teljes

körű

nyilvánossa tételét és

érintő

bánnilyen infor-

hoz.záförhetőségét.

Kijelentem. hogy a benyujtott bes/ámolók a jogszabályi elóirúsok s1erint a valósá,b'rflak
en, átláthatóan, teljes

körűen

megfelelő

és pontosan tükrözik a s1óban forgo pt!nLügyi é\fe vonatkozó kiadá-

sokat cs bevétdeket.

A1 általam ve1etett költségvetési s1cr.· gazdasági
képzési kötele.1.ettségének a

igen

belső

vezetője

eleget tett tárgyévben esedékes tovább-

kontrollok témakörében:

nem

'Jyíregyhá/a, 2020. február 28.

aláírás

BJ Az A) pontban mcghatán.1.1.ott n:ilatkoLatot a/. alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P.H.

aláírás
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Cím:
Tel.:
E-mail:

4400 Nyíregyhaza, Kereszt utca 8.
06-42/512-920
gyermekekhazaovoda@gmail.com

Gyermekek Háza Déli Óvoda
4400.

:\'~ íregyháza

Kereszt u.8.

033090

Vezetői

nyilatkozat a belső kontrollrendszer
kialakításáról

\.,y1regyh<va 2020. február 28„
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06-42/512-920
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1. melléklet a 37012011. [XII. 31.I Korm. rendelethez H
NYILATKOZAT
A) Alulírott Skarbit Józsefné a Gyermekek Háza Déli Óvoda (4400 Nyíregyháza
vezetője

Kereszt u. 8 sz.) költségvetési szerv
hogy az

előírásoknak megfelelően

jogi

felelősségem

tudatában kijelentem,

2019 évben az általam vezetett költségvetési

szervnél gondoskodtam:
-

a

belső

kontrollrendszer kialakításáról. valamint

szabalyszerű,

eredményes,

gazdaságos és hatékony működéséről,
-

a

költségvetési

szerv

vagyonkezelésébe,

rendeltetésszerű igénybevételéről.

használatába

az alapító okiratban

előírt

adott

vagyon

tevekenységek

jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
-

a rendelkezésre álló

e l őirányzatoknak

a célnak megfele l ő felhasználásáról,

a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
-

a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek
azok teljességéről és

-

a gazdálkodási

teljesítéséről,

hitelességéről,

l ehetőségek

és a kötelezettségek összhangjáról,

az intézményi számviteli rendről
olyan rendszer

bevezetéséről,

jogszerűségére

megfel elő

amely

szabályszerűségére

és

bizonyosságot nyújt az eljárások
vonatkozóan,

biztosítja

az

elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
-

olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a
szervezeti

cé lok

és

értékek

iránt,

valamint

alkalmas

az

integritás

érvényesítésének biztosítására
arról. hogy a

vezetők

a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a

cé lokkal és az azok elérését

segítő

kitűzött

eszközökkel annak érdekében, hogy végre

tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért
eredményeket.
E

tevékenységről

a

vezetői

beszámoltatás

óvodaszintíí év végi beszámolók, munkatervek

2

(vezetői

értekezlet, csoport és

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
06-42/512-920

Cím:
Tel.·

--

E-mail:

S'~

gyermekekhazaovoda@gma1l.com

--""'"'----~~----.......~--------------.....------~------------~-----értékelése) rendszerén keresztul folyamatos információval rendelkeztem, a
tevékenységet

folyamatosan

(összesített

ertékeltem

vezetői

értékelések,

beszámolók].

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak
az alábbiak szerint tettem eleget:
1., Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet többek között a szervezett struktúra
folyamatok dokumentálása, feladat-és

felelősségi

körök és a

belső

szabályozottság, a

humánerőforrás

kezelé<;

határozza meg.
Úgy alakítjuk az intézmény kontrollkörnyezetét, hogy a meglévő szabályzatok - SZMSZ,
P.P., Házirend, Munkaterv, munkaköri leírások -, a szervezeti felépítés biztosítsák a
dolgozók elkötelezettségét, az elvárásoknak,

célkitűzésének megfelelő

magas

szintű

munkavégzést.
Folyamatosan felülvizsgáljuk, módosítjuk a szabályzcltokat, hogy világos szervezeti
egyértelmű

struktúra,

felelőségi

körök,

munkaköri

viszonyok

és

feladatok,

meghatározott etikai elvárások legyenek a szervezet minden szintjén, valclmint átlátható
humánerőforrás
ellenőrzést

kezelés biztosítása. Minden évben felülvizsgáljuk, aktualizáljuk az

nyomvonalat.

Rendelkezünk

a

szabálytalanságok

kezelésének

eljárásrendjével.
Kiemelt

figyelmet

fordítottunk

kritériumok beépítésére és a már
átdolgozasára,

valamint

ennek

az

adatkezeléssel,

meglévő

adatvédelemmel

kapcsolatos

GDPR dokumentumaink törvény szerinti

megismertetését

a

dolgozókkal

és

szulőkkel,

partnereinkkel. Átdolgoztuk az adatkezelési szabályzatot, adatkezelési tájékoztatókat
(szülők,

dolgozók,

külső

partnerek),

adatkezelési

nyilatkozatokat,

titoktartási

nyilatkozatot. Ehhez segítséget kaptunk a Nyíregyháza Megyei Jogú Varos Polgármesteri
Hivatal

Ellenőrzést

Osztályától, akik az

ellenőrzés

hiányosságokra es ehhez konkrét segítséget is adtak.

3

során felhívták figyelmünket a

~~~

Cím:
Tel.·

E-mail:

"'-"11: ~g

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
06-42/512-920
,gvermekekhazaovoda@gma1l.com
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Az Intézmény stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti fel~pítése írásban
rogzített a szervezet tagjai számára

megismerhető

volt: Alapító Okirat, Szervezeti és

Müködési Szabályzat, Házirend valamint az Óvoda cél1a1t meghatározó dokumentumok,
a Pedagógiai Program, Munkaterv, Bázisintézményi munkaterv, munkaközösségi tervek,

projekt tervek (EFOP 3.1.5.)
Az Óvoda SZMSZ-e tartalmazza az egyes szervezeti egységek feladat-és hatáskörét,
felelősségi

szabályokat. Az SZMSZ -ben foglaltakat minden dolgozó megismerte.

Biztosított a nyomon

követhetőség,

mivel az intézményi honlapra az aktuálisan érvényes

SZMSZ felkerült. A munkaköri leírások az SZMSZ függelékét képezik, amelyeket a
feladatoknak

megfelelően

aktualizáljuk, hogy az Intézmény szervezeti struktúrájával

összhangban legyenek.
Az ellenórzés1 nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatokat azonosítottuk,
dokumentáltuk,

bővítettük,

de felülvizsgálata folyamatosan szükséges, hogy a hatályos

jogszabályoknak megfeleljen . A belső szabályzatok átdolgozása, aktualizálása részben
megtörtént, de folyamatosan követjlik a változásokat annak érdekében, hogy azok
biztosítsák a rendelkezésre álló források

szabályszerű,

gazdaságos, hatékony és

eredményes felhasználását.
A 2019-es évben is több Jogszabály módosult és újak jelentek meg, aminek az
értelmezése és a sajat intézményi dokumentumaink, szabalyzataink módosítása
folyamatos feladatot adott. Elkészítettük, illetve módosítottuk a

-

kovetkezőket:

Integrált Kockázatkezelési Szabályzat
Informatikai Biztonsági Szabályzat
- Iratkezelési Szabályzat
cWJBelsö ellenorzes1 monitoring után tett javaslatai alapján kiegészítettük és
módosítottuk az:

-

Ellenőrzési

nyomvonahmkat
Kockázatelemzést
Kockázati térképet
Kockázatok és intézkedések nyilvántartását
Kockázatke7.elés nyomon követését (monitoring)
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Cím:

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.

Tel.:
E-mail:

06-42/512-920
gyermekekhazaovoda@gmail.com

Az így kidlakult szabály rendszerünk
egyértelműek

a

felelőségi

megfelelően

biztosítja a szervezeti struktúrát

hatásköri viszonyok a feladatok, a

hum<lnerőforrás

kezelés

megfelelő.

A teljesítményértékelés és annak részeként a
alkalmazott) , a
szervezett és
felelős

belső önértékelés

külső szakértők

minosítő

értékelés (2 évenként minden

l óvodapedagógusok, vezetők, intézmények) az OH által

által végzett

minősítés,

tanfelügyelet

elősegíti

a dolgozók

munkavégzését. Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amely alapján

biztonsággal végezheti munkáját, mert tisztába van a kötelezettségeivel és a jogaival
egyaránt. Az óvodapedagógusok az óvoda és saját anyagi
kötelező

vesznek a

lehetőségeikhez

mérten részt

továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb vegzéséhez

kapnak segítséget.
Intézményünkben

végzett

működési

folyamatok szabályozottak,

nyomvonalak aktualizálása folyamatos, a

belső ellenőrzés

az

ellenőrzési

1avaslatainak figyelembe

vételével. A belső ellenőrzés javaslatai alapján dokumentáltan és folyamatosan helyükre
kerülnek

megfelelő

a

ellenőrzési

pontok

a

különböző

tevékenységekben.

A

kontrollpontok a munkafolyamatokba beépítettek, a kontrollok alkalmasak a hibák
kiszűrésére.

A

kiszűrt

hibák korrigálása minden esetben megtörténik vagy az észlelés

szintjén azonnal, vagy a

belső ellenőrzés

megállapításainak és 1avaslatainak figyelembe

vételével utólagosan.

2.,lntegrált Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelési rendszerünk
rejlő

működtetése

kockázatokat, a bekövetkezés

kockázat

kezelhetőségét

és

során felmértük a

valószínűségét,

Jelentőségét,

fő

folyamatainkban

a szervezetre gyakorolt hatását, a

meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a

kockázatok kezelésére.
Figyelmet fordítottunk arra is, hogy a kockázatkezelést minden

fő

folyamatba beép1tsük,

és hogy a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés fontosságát..
Az intézmény minden dolgozójának a szervezeti

célkitűzésekre

kell a figyelmét

összpontosítani, valamint a saját feladataival kapcsolatos kockázatokat kell felismernie
és azok kezelését kell szorgalmaznia. A feltárt kockázatokat, valamint az azok kezelésére

5
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4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
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vonatkozó j:waslatokat az

intézményvezető

?

vezetőkön,

helyetteseken. tagintézmény

telephely felelősökön keresztül kell jelezni a székhelyintézmény vezetőjének.

A

kockázatok

meghatározására,

felmérésére,

elemzésére,

kezelésére

Integrált

Kockázatkezelési Szabályzatot készítettünk. Az Intézmény e szabályzat alapján
működteti

kockázatkezelési rendszerét, melynek felülvizsgálata, aktualizálása, a

jogszabályi változásoknak megfelelően szükséges.
A jogszabályi

előírások

alapján az

intézményvezetője működteti

a kockázatkezelési

rendszert. Minden évben felmérésre kerül a tevékenységekben gazdálkodásban

rejlő

kockázatok felmérése. A Kockázatkezelési rendszer egyes elemeinek kialakítása,
szabályozása és

működése

biztosított volt (kockázati

tényezők

meghatározása, kockázati

események és azok bekövetkezési valószínűségének és a hatások meghatározása, elemzése,
kockázati

tűréshatár

meghatározása, kockázatok rangsorolása,

kockázati térkép

készítése.) A kockázatkezelés folyamán a kockázatelemzési tábla elkészült, amely alapján
meghatároztuk a

magas, közepes,

illetve alacsony kockázatú folyamatokat.

A

kockázatfelmérés során elemzésre és meghatározásra kerültek a kockázatos folyamatok
hatásai és bekövetkezésüknek valószínűsége.

3.,Kontrolltevékenységek:

A jogszabály alapján a költségvetési szerv
kontrolltevékenységeket kialakítani,

vezetője

köteles a szervezeten belül

melyek biztosítják a kockázatok kezelését,

hozzájárulnak a szervezet céljainak elé réséhez és

erősítik a

szervezet integritását.

A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a

szervezeti célok elérését

veszélyeztető

kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok

kiépítését.
Intézményünk önállón

működő

költségvetési szerv ,pénzügyi gazdasági feladatait a

Eszterlánc Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el. A kulcskontrollok különösen a
pénzügyi kihatású döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események
elszámolása

vonatkozásában

működnek,

így

a

teljesítésigazolás,

ellenjegyzés, kötelezettség vállalás, utalványozás a székhelyintézmény
fontos feladata a folyamatos

gazdaságvezetővel

6

történő

érvényesítés,
vezetőjének

egyeztetés mellett. . A

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
06-42/512-920
iyermekekhazaovoda@gmail.com

Cím:
Tel.
E-mail:

megfelelően

gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések rendje

szabályozott. A rendszeresen

aktualizált kötelezettségvállalás rendjéről szóló szabályzat biztosítja, hogy jogosulatlan
kifizetések, visszaélések ne történjenek.
Az intézményünk rendelkezik Adatvédelmi és adatbiztonsági szabéllyzattal, így a
hozzáférési jogosultságok korlútozása, illetve az illetéktelen személyek hozzáférésének
megakadályozása korlátozott.
A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a
szervezeti célok elérését

veszélyeztető

kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok

kiépítését, különösen az alábbi vonatkozásokban:

-

A döntések dokumentumainak e/készítése (ideértve a költségvetési tervezés, a
kötelezettségvállalások, a

szerződések,

a kifizetések, a támogatásokkal való

elszámolás)
a döntések

célszerűségi,

gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi

szempontú megalapozottsága,
-

a döntések szabályszeriiségi szempontból történó jóváhagyása,

illetve

ellenjegyzése, valamint
-

a gazdasági események elszámolása

A döntések

célszerűségi,

gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú

megalapozottsága, valamint

szabályszerűségi

szempontból

történő

jóváhagyása, illetve

ellenjegyzése a gyakorlatban biztosított volt.
A

jövőre

vonatkozóan a stratégiai

ellenőrzési

terv kockázatelemzés alapján felállított

prioritásokon alapul, mely azt jelenti, hogy kockázati szempontból rangsoroljuk a
szervezet tevékenységeit, folyamatait és az
eredménye alapján-

évről-évre

ellenőrzések

súlypontját- a kockázatelemzés

a kockázatos területekre összpontosítjuk

4.,lnformációs és kommunikációs rendszer:

Az

intézményvezető

biztosítják, hogy a

köteles olyan rendszert kialak1tani és

megfelelő

információk, a

szervezeti egységekhez, Illetve személyekhez.

7

megfelelő időben

működtetni,

amelyek

eljussanak az illetékes

Cím:

Tel.
E-mail:

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8
06-42/512-920
gyermekekhazaovoda@grnail.com

Az intézmény belső kornmunikJciós
összefüggő

teljesüléssel

~

rend~zere

feladatok,

a

biztosítj::i ::i vezetés által

feladatok

teljesülését szolgáló

követelmények és feltételek minden munkatárs általi
vezetők

tájékoztatást nyújt a

kitűzött

célok, a

előírások,

megismerhetőségét,

illetve

számára a feladatok végrehajtásának, a kitüzött célok

elérésének helyzetéről, a cé lok elérését veszélyeztető kockázatokról.
A

külső-,

belső

partnerekkel a munkatervben leszabályozott módon történik a

kommunikáció (napi-heti- havi-negyedéves
intézmény

minőségi

kommunikáció jól

működtetéseben.

időszakokban),

A munkamegosztási megállapodás szerinti

működik.

Adatszolgáltatási kötelezettségeinket naprakészen,
Hon- lapunkon a

mely nélkülözhetetlen az

kötelezően

határidőnek megfelelően

teliesítjúk.

közzétételi dokumentumokat, adatokat folyamatosan

frissítjük.
Fontos feladatunk a gyorsan változó törvényi vá ltozások figyelemmel kísérése,
továbbítása a munkatársak fe lé.
Az óvodában a
nevelőtestületi

belső

kommunikáció eszközei a

különböző szintű vezetői

értekezletek,

értekezletek, alkalmazotti értekezletek. melynek keretében az óvoda

működését érintő, fontos info rmációkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az

egyes aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó
dokumentumok tekintetében
A

különböző sz intű

(

nagyvezetői, kisvezetői, kibővített vezetőségi, nevelőtestü leti,

alkalmazotti ) értekezlet keretében van arra is
(székhely

vezető,

helyettesek, tagintézmény

aktuális problémákat,
javaslatait. Minden

teendőket

l ehetőség,

vezető,

hogy bármelyik

telephely

felelős

vezető

megossza az

kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét

értekezl etről

emlékeztető

jelenlétív készül, amit az óvoda

munkatársai megtekinthetnek a óvodatitkári irodában.
A napi információk megosztásában az internetet is használjuk, jól

működő belső

kommunikációs eszköznek bizonyul az elektronikus levelezés, és egyre inkább

előtérbe

kerül nemcsak tájékoztatás, hanem feladatkiosztás és egyéb szervezési feladatok
eszközeként is.
Az információátadás a fent említett módokon
informális csatornáknak jobban kellene

megfelelően működik,

működniük,

munkát.
8

ugyanakkor az

mert nagymértékben

elősegítené

a

Cím:

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8.
06-42/512-920
yermekekhazaovoda@gmail.com

Tel.:
E-mail:

A

szülőkkel

való

szülőérlekezleteken,

kapcsolattartásunk

SZMK értekezleteken,

a

mindennapi

szülők

találkozásokon

túl.

klubján, rendezvényeken, közös

programokon történik cl munkatervben és esemény naptárunkban megjelölt időpontban.

A kii/s<i kommunikáció egyik fontos eszköze az Óvodánk hivatalos honlapja, ahol a honlap
frissítése rendszeresen és folyamatosan történik.

5.,Nyomon követési rendszer (monitoring):

belső

A költségvetési szervek

kontrollrendszeréről

és

belső

ellenőrzéséről

szóló

370/2011.(Xll. 31.) Kormányrendelet 10.§ alapján a költségvetési szerv köteles olyan
monitoring rendszert műkodtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a
célok megvalósulásának nyomon követését.
Az intézmény

vezetőjeként

működtetésere,

folyamatosan,
pedagógiai

kiemelt figyelmet
dokumentáció

székhelyintézmény

kapcsolódó
vezetője,

vezetői

ellenőrzes

kialakítására,

fordítva

ellenőrzésére.

a

tanügy
Belső

tevékenységek

igazgatási, adatszolgaltatási,

ellenőrzés

folyamatos

helyettesek, tagintézmény

keretében

nyomon

vezetők,

a

követése,

telephely

ellenőrzés

fő

a

felelősök

által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy a napi

jogszerűek, szakszerűek,

A

belső

melyet az éves Munkatervben meghatározottak szermt végeztünk

folyamatainkhoz

ellenőrzései

hangsúlyt fektettem a

teendők

eredményesek legyenek.
eszközei többnyire a szignálás, Jóváhagyás, engedélyezés,

számonkerés, melyek a napi munka soran megfeleloen

működnek.

A Gyermekek Háza Déli Óvodához tartozó tagintézmények, telephelyek vezetői
kötelesek munkatervükben a belsö ellenőrzéseket ütemezett módon megjelenítem és azt
végre haj tani.

Az intézmény

belső ellenőrzési

Polgármesteri Hivatal

tevékenységét Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Ellenőrzési

Osztálya látja el. Az

ellenőrzés

során feltárt

hiányosságok javítására, pótlására intézkedési tervet készítünk, melynek végrehajtása
során a feltárt hiányosság javítható,
2019.

~\

bl!n a; adatYl!ddm1

megszüntethető.

~zabályoknak

(GDPR) való ml!gfddés fdülviBgálata. az

inté1nH!n)bl!n foglalko1tatatott kö1alkalma1ottak minösítési djárasának felülvi,rsgálata.
valammt a munkakör átadasok Jokum.::ntálásának dknorúj\! történt ml!g.
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Cím:
Tel.
E-mail:

„_

/ 6' - ~\
~ ·• ~

4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 8
06-42/512-920
gyermekekhazaovoda@gmail.com

.._.,

.

""I

A Gygrmgkek Hjza Déli óvodJ gazd:Hkodjsával ös~zgfüggő jogosítványok: a
költségvetési szerv előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontj;föól tel1es
jogkörrel rendelkezik.
Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetoje eleget tett a
tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettsegenek a
Erről

nem tudok nyilatkozni, mivel

rendelkező

belső

kontrollok témakörében.

intézményunk gazdasági szervezettel

nem

költségvetési szerv, gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszterlánc

Északi Óvoda gazdasági szervezete látja el, így nincs jogosultságom a gazdasági vezető
továbbképzési kötelezettségének igazolására.
igen - nem

Kelt: Nyíregyháza, 2020. február 28.
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Cl>'

I

/. melléklet a 3 70']()11. (XII. 31.) Korm. remleletlre:. '

\ Y/Lt TAOL t T
.-/J \lulirott ro1-,.:ik Edit. a ·runderkert Keleti Ü\lida k,, 1,"ég\ete--1 sten

fclelos:,cgcm tudatahan k1jekntem hog) aL elóiras'-'kna'.-..

lllt\~t~lek)ell 201-->

\ez~töje

1og1

evhen az alulam

'ezetett h.öltscgyeté.;i szervnel gondl):;l..:udtam
- a helso kontrollre11lbLe1 kialakná-.arol. valamint s1dbdl):-.zerú. eredn11:·n)ö. gaLda-,.1g0:; 6
hat~l--om müköd~~eról.

- olnn szer\ ezetI kultura kialakítás,lroL amel) bilto:--nja az elkotelezettséget a .;zen ezeti
célok es ertekek irant, valamrnt alJ...almas az integritas erYényes1té.;enek b1ztos1ta.;ara,
- a költségvetesi s.r.en vagvonkezclé.;ébe, has11ialatúba adott vagyon re•1delteté-,.;1erü
használatárol, az alap1to okiratban megjelölt te\ékcnysegek jogszabal)ban meghatarowtt
ellata~aról,

kovetelményeknek megfrleló
- a rendelkezesre alló

•

elő1ranyzatok

celnak megfelelo frlhasználasaról.

- a költsegvetési szer\ te\ékenységében a hatekonyság. eredrnenyesség es a gazdasagossag
követelmenyeinek érvem esitesérol,
- a tervezesi. beszárnolasi. informácioszolgáltatási kötelezettségek teljesitéseról, azok
teljességérol és

hitelessegéről,
lehetőségek

- a gazclalkodási

- az intezmenyi szamviteli

é:;. a kötelezett.;égek összhangjaról.

rendről,

- olyan rendszer beveLeteseróL amel; rnegfrlelo bizonyossagot nyújt az eljárasok
jogszerusegere es szabaly::.zerC1:.egére vonatkozoan, biztositja aL el-;zamoltathatosagot, tovabba
megfelel a hazai es köLössegi szabalyoknak,
- arrni, hog; a

\t:zetők.

a szervezet minden szintjen tisLtaban leg;enek a kitüzott célukl-.al e..,

az azok elere..,et seg1tó 6zkozokkel annak érdekében. hogy 1, égre tudjak hajtani a meghatarozott
feladarokat és értékelni tudjáJ... az elért eredményeket E tevekenységrol a \ ezető1 be..,zarnoltatas
rendszeren keresztül f\)lyamatos informac1oval rendelke/tem. a te1,ekeny.séget fol)amatosan
ertekeltem.
A nmmko:.r)

/O~'>:.dhu!wk

'

.

helw ko111rol!re1"/'::i.:rn.> 1·011ut/..o::ú 1!lo11·wcu11ak u:: uluhhtuk

Kontroll környezet:
,\ kontrollkörnwzetet a szervezeti struktura. a belso szabalyozottsag, a folyamat ok
dokumentalá~a

feladat es felelo:-.segi körök es a human eröforrc1s kezelés hatarozza meg

Az 111ten11en) kontrollk0rm ezetet, mukode...1 rendjel meghatarozo dokumentumok a
Pedagogiai Prof!ram, a Szenezeti é..; \lüköM-,i S1abal) zat és az eves munkaterv ,\ heh i
sajatl)sságok figyelembe \ételé\el kidolgozott strategiai celokat a Pedagogiai Program
tartalmazza A Szer\ezeti es :\lüködesi Szabal)Z<lt tanalmaaa az egyes szervezeti e5\Segek
feladat cs hatáskorét, felelóssegi szabályokat. Az SZ\ISL-ben foglaltakat minden dolgozo
megismerte Biztosított a nyomon köwthetóseg, az intézmeny honlapjan megtalalhato az
aktuális SZ\lSl

A

megfelelő

alakítottam ki. A feladat és

múködes biztos1tasaho1. hatékon; szervezett strukturát

felelősségi

köröket pontosan meghatároztam, a munkaköri

leírasokat felülv izsgaltam és rögzítettem ezeket A munkaköri le1rások az SZ\ISZ mellékletét
kepezik Az intezmén; stratégiai es operatÍ\ dokumentumai a szervezet tagjai szamára
megismerhetóek. i\ szabályzatok biztos1tják a rendelkezésre allo források szabály szerü,
szabal:ozott, gazdasagos

hatékony es eredmenyes felha-,ználasát

Kiemelt figyelmet

ford1tottunk az aclatkezelessel. adatvédelemmel, kapcsolatos feladatok eh egzesére, a
szabalyozó dokumentumokba epítésere, ezek megi..;mertetesére a dolgozókkal, szülökkel es
partnerekkel . Elkesz1tettük az adatkezelesi és aclatbiztonsagi szabályzatot, az adatkezelési
tájekoztatókat, nyilatkozatokat. Folyamatosan felulvizsgáljuk, módosítjuk a szabályzatokat,
hogy világos s;:ervezeti struktúra, egyértelrnu felelósseg1 körök, munkaköri viszonyok es
feladatok, meghatározott etikai elvárasok legyenek a szervezet minden szintjén, valamint
atlatható human

erőforras

kezelés biztosítása Az

ellenőrzési

nyomvonalat a belso

ellenőrzés

ja\aslatai alapján kiegeszrtettuk, folyamatos felül\ izsgálata szukseges a jogszabaly valtozasok
miatt
Az Ó\odapedagógusok részt \esznek to\abbkepzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb
\ egzesehez kapnak segítséget. az intézmeny anyagi lehetoségei szerint támogatja a
tovabbkepzeseket Önkepzesre lehetőseget adnak a JOI mükodo szakmai munkaközösségek
A.z el lenörzesi tef\ végrehajtásáról szóló Eves ellenorzési ja\ aslatban megfogalmazott, a
belsö kontroll rendszert érintő ellenőri tapasztalatokat es az intezménvi belső ellenörzések
javaslatait figyelembe vesszuk

lntegnllt kockázatkezelési re11dszer:

·\ kockazati kll\eúik ekmLe.:it.·nek e.., ene:..ele-.;en':.'!... feltétel.: az t>llenor1t::o::i nn.'il1\0n.liban
meghat.iroL,itt 1,,1\ amatl)k. re-, doh ama tok \ aLunenn\ 1. muköde.., suran fel rnerulu
remeLoinck fclterképae::;e e.., azonlbltasd \ kocka7atkezele;i
bel:;o ellenórze::; ja\a)latai alapjan

rend~Lerunket

kockaLati

f;.;lüh i1sgaltuk a

Felmt·11ul.,. a föfr1l_ynrnatokban rejll) kth:ka.z:ah>Ltt a

bekmetke1ö \alósllnÜseget, a szer\ezetre .:_!\dkorult hata--,ü. a kockazat kezelhetoseget es
\leghatároztuk a szuk -.e~e-. 1nte1kedest;.>ket a kockazatok

jelentÖ'ieget

k,>ekazatkezele:>t minden

(i

kezelé~ére

·\

fol) arn3tba beep1tettuL a kod.azatke1de"i szabal) zatunkat

minden dolgozo megi::;merte A kockázat kezelé-,. mint mutbzer a vezetö g\ah1rlati eszkoze a
tef\ ae:>. a donte:>hozatal es a \ ~gr1.:h11jtas alap\ etö része Figyelmet fordnunk arra. hogy a
kockazat kezde..; minden folyamatba beepuljon.

~\

szabályzatban meghataro.1,tam a kriterium

rendszert a kockázatok kezelhetöseget. a kockazati tureshatar1, az inteLkeclesek nyih antartasat
A kockazat elemzes ered mén) e ként a szükseges intézkedéseket megtettem kontrollpontokat

alakítottam ki.

vezetői ellenőrzést

folytattam.

be~zámoltatast

vegeztem.

Kontrol ltevéh.eny ségek:

A jogszabaly alapjan a költsegvetesi szer\

vezetője

köteles a sLervezeten belul

kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztos1tjak a kockázatok kezeleset, hozzájarulnak
a szervezet céljainai.. eleréséhe.z, és erősítik a szervezet integritást
A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztositani kell a

szervezeti celok eléresét

veszelyeztető

kockazatok csökkentésere iranyuló kontrollok

kiepltéset, különösen az alábbiak vonatkozasában
•

a dönt esek dokumentumainak elke'\ntése f ideértve a költsegvetési tervezes. a
kötelezettségvallalások, a szeu:ode-;e"-, a kifizetöek, a tamogatásokkal valo elszámolas.
a s.l.abal) talansag miatti vi.:;szafizet6ek doh1mentumait isJ

•

a dont6ek celszerüsegi, gazda->agossagi, hatékom·sági

eredménwsségi szempontu

ö

megalapozottsaga,
•

a dontesek

~zabályszerüsegi

'izempontból

tort~nö

jó\ úhag) a-;a. illetve ellenjegyze-.e

valamint

•

a gazJaság1 e-,emenyeJ...

hatalyos

10\.!stabálvoJ... nak
.J

-

megfeielo

-

J...om v\ e;etes e:. beszarnolas) ,\ donte„d, celsz.:ruseg1 gazclasagossagi. hatekomsagi

es

e;edmem e„~e:!i

szempontú

1relabpo1ott'i3~!l

\alamint

szabálv~zeru~egi

i.;7e111 11l'rtl','~

h>rtcn1> .J~hal,ag~ a;;;a il d•e t>I c·1i„'.:!' 1e;;e a gvakorlathan b:ztosit,m

tt'H'i...L"1' -;;c~ek

\

feladatköri elkuk>n1tt'1.:'1c

a p~..;zabalyi

'~lt

\alti'la' telje.., koru

1e:.,h.;.>tt:-ere k1„·'11elt figvelmet ford tun\.,.

\ bel..,L1 -.,z,1hc1h 1<1tt'l-,ban rogz1te-.,re kerulkk a l'evarrul,hr e1Jara . . oh., infort'1,11:10khu7 'alo
bozzajutá;;;

\ h.·1<.ti kontroll nag\ m~rtekber~

elo-.,e~~ti

a perw1gv 1 jelente-,d, tdrtalnünak

111euh1.1hato n-., . . 1eall·ta-..at
A megekiz.o ... 0ntr •l'r1.1!. . a jdento::-ege a hi'1as lep„·'iek megt1kadah oza::-.1, e1t
kotelezettwg,„1ll,da-.. e-. aL ellenjeg.) ze:;

\z

cl

-:dt :-.wlgalJd a

ellenum:-.ek'-'rt fdeléis -;1e111el_\ d. a h<itaridó

betarta->a•al 'egnk munkajukat, mel; rol Jeg; .t:Oklrny vck

F.:lje~\lcsek,

intakeclesi tervek

ke:-.zülnek
Ezt a S1er\ezct1

ö

\ luködcs1 Szabal)zatlian rog11tettuk A munkamego->1tasi megallapodas

szerint a kontrollteveken::.ségek megos1tasra kerültek az Lsrterlanc bzaki Ó\oda GMdasag1
Szervezete\ el Kozos kontrollpontokat alak1tunk ki Az érintett dolgozok munkakori leírn:-aban
a jogkör es hata;;kór rogntesre került 1g) a szamon kerheto-.eg b1ztos1tott

lnfonrní riós és kommunih.ációs rendszer:

Az informacio e... kommunikáció magában foglalja a vonatkozo és megbízható 111förmacio
vezetők

meghatároá-;át és meg-..zerzesét. továbba az alkalmazottak es
formaban
belső

es idöhen torteno eljuttatásat

számára

hogy az lehetóve teg\ e kotelezettségeik

megfelelő

beleertve a

kontrollal kapcsolatos kotelezettségeik- teljötteset A kübó információ aramlás egyik

módja az ovoda lmatalo:-. honlapja. A honlapon a közér<lekü adatokat
(SZ\ IS/. Peda!.!o!.!iai
Pro!.!ram
- atlatharosag\H

11) ilvanossá

tettem

Hazirend, KoLZetételi lista). ezaltal bizws1tLHtam az
'

\ honlapon rendszere-;;en megjelennek a prograntjainkrol .-.zolo hirek é-;;

fényl...epeh. taJekoztata-,t nyuitunk az ovodai ne\eles;;eJ kapcsolatban A honlapot fol)amato-sdn
fris~1tjuk.

felelost jeloltem ki a kontrollálasara. eael biztos1tottam a naprakes.r.seget

e-;

átlathatósagot
-\z intézmerw bel.só l...ommunih.ációs rendszere biztosítja a vezetes által kitüzött célok, a

telJe-;itéssel o-;;s1efüggo feladatok, a feladat<)!-.. teljesülését szolgalo eló1rá:>ok, kö\ etelmen~ ek es
frltetelek. minden murka•ar-, altali megisrnerhetöseget illet\e tajekoztatast nyujt a \ezeto!...
számara a

feladato~

\ e~re'1,1ita..;a 1Mk. a

\ C'i.tel\ eLtet._i kockJzat'"1krol

kitüz~)tt

célok elere-..eneh. rei) Leteról, a ct"lok elcr<.:"-..et

_\

kul so-.

bel ... o partnerekkel a mtmkateIV ben le.-.;zahah ozott modon történik a

kommurnkal.'.i.)
·\z int~)„iT'Jti!..ai

rend.;nr

keretel~en

adat:-izolgaltata-..uk lt

H'~eztunk

amelynek hatJridóbeP

el;;:get tdtunk
_\1 íntez111ell\ ben a bebo komrnunikacio e:-.1ktve;

Ll

kulc111boL,) szmtu \ ezet,)t erteke1letek

ne\l'lóte::-tulru ertekezletek. alkalmazotti enekezlctck mely fü.·k h.ereteben az 1.)voda müködéset
érintö fonto.) informaciokat adunk

at

a dolgozok re-.zere 1\ttekintjll1' az aktualis feladatainkat,

kü 1111ö.;e•1 a tnn én\ i \ alto1asok lm etk ezt eben rnodu::.1tandü dokumentumok tekinteteben
A külonbozö ::.nntu ertekezletek kereteben leheto:-.eg \an az c1ktual1-; problemák, teenclok

meghe-.;zdöere
jelenléti

e~vrna..;

velemenyének. ja\aslatanak meghallgata-;ara

\ z énekezletekröl

kes/lll

J\

A napi in1\)r111ácil)k megosztására jol múködik az elektronikus le\ ele1és r\ ;,1ulokkel való

kapcsolattanasunk mindennapi talalkozas, szuloi érteke1let, SZ \I K ertekezlet rendez\ enyek
programok a munkater\ben jelzett idopontokban

N~

om on követési rendszer (monitoring) :

A müködés monitoringja a szer\ ezet tevékenységének a célok megvalós1tásának nyomon
kö\ etesét bizto:.1tja ..\

belső

kontrollok monitoringja magába foglalja a vezetes rendszeres

felugyeletet gyakorlo tcvekemsését \alamint más müveleteket. amelveket az alkalmazottak
hajtanak \egre feladatkörük ellátása kereteben Az inte1:men) vezetójckent hangsúlyt fektettem
a belso ellenőrzö kialak.1tásara, muködtetesére. melyet azé\ es munkater\ ben meghatározottak

s1:erint

\egeztunk

folyamatosan,

kiemelt

adahzolgáltatási, pedagogiai dokumentáció
folyamataink ho1

kapcsoloclo

fig)-elmet
ellenőrzésére

teveken;. segek

s1ekhel)- tl1k'Lmeny \C/CtoJe. a helyettesek

fordtt\a
B el ső

fol) amatos

tagintézmeny

a

tanug)

igazgatasi.

ellenbrzés kereteben a fö
nyomon

\Czetok

kö\·etése,

relephel)

a

felelósok

ellenörzései altal \aló:>ul meg, melynek elsödleges celja a jog.;zern e" szakszeru napi müköde-..
A

'ez.etői

ellenórz.?s eszkö7ei szignálás, jóváhagyás, enged el yeze-;, szárnonkéres. melyek a

napi munka -.oran megfdelöen müködnek
'\yireg) haza \Jeg:. ~.Jogú \"aro„ Önkormanyzatanak Ellenőrze;;i O~n:ál~-<1 belső ellenorzesi
feladatokat lat eL e\ e ... ten alapjan Az ellenor!és Ja\C1slataira
intezL.ecksi
0~1ta1"

ter\.r~

meghozom,

k.:s11h:k 11rnjd az intezkedése!-.. \ egrehajt.ísa utan beszan'olok az Fllenl'rze-,i

fele a \C::_!rcl'clJIOtt

( \ \ l'\l. 1r~/l

111tezkede~ekel

intetkt=de~ekrol

) \err volt olyan

A kul-.0 SLCf"\ck elle1wrze:-.eit

megctllap1ta~a ~zeknt:k

11~11\antdít_;uk

az ellerit·1r1e\ek11..:k,

d1~1.:I)

1 nt..;1~~dc,t

r::dt·!

''...:! ~·"'- don~·1·t~·l1 l"t'l' i,/;,_'il-.''

t~lie-,:'.lt 1~

a d„'_,,,

'~' .i· ..... ·r

t1nr~. L.!' ,,: t..!tr~ k~rulr'

Kii.:1·..'nt.: ~1

lh.'~' .t

r "\ ..:•

'IUtl\.•J/.' •... 11l~.h

t.i\

.1

.1 .... ,1

kap;-..}!,

t:L·~k ,'!~

.\..~ r.~\·..?~.: . . i

bar.

te!:,,;-., k0n.,,,:n

~·r•~kd• .?:""1 '

,..! 1!' 1_ 1•..;~,

t....'l~.:~lte-,~t

!.ii;· U~\.l".irru\.• ,,7,,_:i~ F ...;..,

iur..; t.: . ..:··t 11... l:...

.„„.·~l

,

. .„. ....,

\

11 ,, ,Jt<.>;ek..:t

"\~

1„1: :1n'lf}.

e'I'.. P~r

hb.·a1rul,1~. 1

hr;." _ 11.it :

;ne~feldOL'"l ~1ti.lt:l<lhJ.H

\z.

b~V.'.liTIO

'l,'Jk:rn!,

L':-.'O)elt \1,j.-1

Í-.>:!"zal--al); ei 1, ac).i:...

e~ ponhhdl'

tukrdtil--

d

-.zub,i!1

-;1;;·11Pt

a '

1' •-. ~g:ndk

fi>r~11 ~'t'l/ll_!\ 1

t"vrc

k.:it e" l 1:· etd>::r..e:

~al.i 11 \eL..:~l't :,olt-.„~'- ..:k ... i

abh:.;.t-r1c"i kntdet ~tt ,e .Le:H:k

t.l

,,;-.;r

:Z1l\~.b ;_j

u·zet-r,.! ekc;d

t~~t t.1r~-e 1 t•e.1

e-.._d,_,h-.

be! 'v k\.1nt, o!l.>k tema!--.orehen

igen-nem

Kelt lo_,2:__"'

c·.Z Jg
p

ió
fi) .\1.~1

\,~e~

alatras
pontban meghatúro1ott ny ilatkon:ltot a1 alábbiak mi<ltt nem áll modomb;rn meg.tenni

lnte.1mcnvü.1k ga1da.;agi

C'!\

seggel nem rendelkezo kölhegvdesi szen. ga.t.faH.odJsa\al

kapc.,.olato"' feladatl>kat a.1 l '-izterlanc
'\inc~ jogo-.ult~agom

1'.el~

H

a gazac.hag1

L~tdl-..1

(hoda lat_ia el

\e.1..:t~1 t l\abhl--~pLöl

kotelczt>tt-.eg;:nek igazoJa,ara
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l\'.YILATKOZAT

A) Alulírott Szalainé Benyusz Klára, a Búzaszem ~) ugati Ó\oda (4400 l\yíregyháLa Bú1a

út 7-17.) költségvetési -,1cn \L'!do.k .iogi foldós-;égt:m tudatáhan kijdt:ntcm. h11g: a;
ck1írasl>knak

megkkloen

2019.

é\ben

az

általam

vezetett

költségvetes1

s1ervrn:l

gondoskodtam:
a hds1i kontrnll rcnd..,;crek s1.ahúl: s1erü. ga1Jasúgos. hatékon: é:-; ercJmén: e-;
mük\)dc-,ernl,
a költs0g\\.!lé'>i vcr\ \ ag: onke;:deschc. has1nálatába adott \ ag: on rcnddtetöveru

igén: he\ delewl.

a;:

alapító

okirathan

elöírt

te\eken: segek

jogvahál: ban

meghatáromtt kö\ etelményeknd.. megfeldö d látúsárol.
- a renddke1ésre úlló elöirán:1atoknak a célnak megfeldö l'elhas7nálásáról.
a költségvetési szen

te\ékenységében a

hatékonyság. eredményesség és a

grvJasúgos-.ág kö\ etdmén: e111ek en en: esítéséról.
a tt:rveze:-.1 bö1amol.lsi. informúciószolgáltatüsi kötck1ettségck tdjes1te-.erol. a111k
ti:l.1ességerol és hitde-.ségéröl.
a g<vdúlkodasi lehetóségek é-. a
-

aL

kütd.~1ettsegel.;

öss.thangjáról.

intézmén:i vam\ itdt rendrol.

- ol: an rcnd..,.ter he\ octé-.éröl. amdy megfdelo b11on) ossagot

11)

újt a/ djarások

jogs/cruscgerc cs vahúl) :-;'lentségcrc \ onatko/Óclll. bi/to-..ítja az ds/ámoltatható'iágl)l.
továbbá megfelel a hazai és közösségi snbályoknak.
- - arról. hog: a \Clctok

'l

-..1cnc.1et minden s1111~kn tts1túhan lcg:t.:nd.. a kitü.1ött

célokkal és a/ tll'l'k eláé-.ct '>t.:gíll'I L'..,/ki)/()kkd annak érJckéhen. hog: \égre tudják
hajtani a meghatározott fe ladatokat és értékelni tudják a1 elért eredmenyeket E
tc\ ~ken,: segwl

a \ t.:1Cl1ll bc..,.tcltn()ltatas rend..,/en.:n kerc ...1tül lol: ama!Os

információval rendelkc1:tem. a tevékcnyscget folyamatosan crtékdtem

\ 'Pnatkod> jl)g:.;1nhal; ok klso kl)ntrotlrcnds/\..'m.'
tcttcm ckgd:

'01iat"lVn

<.?loírá:-;ainak a1 alúhhiak ..;1crint

Kontrollkörn)elet:
L'gy alakít.iu" a1 O\oda

k(mtrnllkürn;e1et~t.

hog; a megk\Ö -.1ah:t1;1atok

~/"\IS/,

P.P.,

Há!irend. l\lunkaterv. munkaköri leírások -. a szervezeti felépítés bi1tosítsák. a dolgoLók
clkütek1ett:-.~g~t.

a1 ehúra~oknJk.

celk1tu1~..;énd: mcgl~lelo

maga'\ -.;1intu mu11Lneg1est

r olyamatosan felül\ izsgáljuk. módosítjuk a szabál)latokat. hogy világos szerve1et1 struktúra.
eg; értelmu klellbcg1 1-.:örö". munkaköri \ 1s:1nn: ok. mcghatÚfl)/Otl ch ará..,ok leg: ene" a
venc,rct minden :-.1intjén. 'alamint átlátható humáncröfurrús kc1cks hi1tosítása.
Nagy hangsúlyt fektettünk az adatkezeléssel. adatvédelemmel kapcsolatos kritériumok
beépítésének a szabályozó dokumentumainkba. \alamint dolgo1óU.aL -.1ülo""cl \Jlo
megismertetését.

Integrált kockázatkezelési rendszer:
Kockázatelemzés

során

fe lmértük,

ga1dálko<lásáhan rej lo kocka1atokat

megállapítottuk

a:z

intézmény

tevékenységében,

Kialakítottuk a? integrált kockálatkezelés rendjét,

mely ben meghatároztuk azon intézkedéseket. amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a
kockázatokat. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze a tervezés, a
<lönté::;ho1atal és a \ egrehajtás alap\ cto rcvc "\agy fig;clmct ford1tottunk arra. hogy a
kockázatkezelés minden folyamatba beépüljön.
A hatályos Kockázatkezelési szabályzatot, felülvizsgáltuk, k.iegészítettük.
A kockázatelemzés eredményeként a szükséges intézkedéseket megtettem. \ezetoi dlcnor1cs
sorún a fol; amatgi.lldak heS/amoltak a te\ éken: scgük.rol.

Kontrollte\ékenységek:
\1 intc1mén: \Ctctü köteks az intézményen belül kontrolltevékenységeket kialakítani,

melyek biztosítják a kockáLatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. és
ernsllik a -;1cn eteti tntcgri tast.
A kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a
szenezeti célok ckrésct 'cs1d; c1tdo k.ocka1atok csökk.cnté..,cn: m'ln: ulc'> kuksk.ontrollok
kiépítését. különösen az alábbiak \OnatkoLásában:

•

a

döntésl!k

dokumentumainak

kö 1tS~!!VCtéS

elkészitése

ten ezés.

kiik·lt: 1cttseg\ allal ú-;ol-.. s1er1ó<lé'iek. ki li1etést:k. t.\mogaLú"okkal \aló ds1ámolás.
•

a

dönt~.;;ck

cél-,1enisegi. g.vdas:ígo::.s:ígi. hatck\)11) ... úgi é-. ered mén: c ......cgi ::.1..:mptllltÚ

megalapo1ottsága.
•

a

d(inte ...1..'k

:-1abúl: s1l..'rnsJgi

illet\ e

'i/Crnpontból

cllcnjl!g) zésc. \ alamint a
•

gazdasági csemén) ck cls1amolása.

A döntések. ccls/l..'t11-;égi. ga1da->úgo..,..,ági. hatéklin: súgi és

l..'r~·Jmén) c-; ... égt

-_11..'mpontú

megalapo1ottsaga \alamint s1ahah-,1l..'niscgi s1t:mponthól törtérhi jc,\úhag)asa. illet\\!
ellenjeg:1ése a g:akor\atban b17tos1tott \Olt.

Információs és kommunikációs rendszer:

A1 intézmény\.ezl..'to kötl..'ks ol1an rl..'nd-.1e1t kialakitam t:'i rmiködtdni. amcl:..:1' bi1tosítjú1'.

hogy a ml..'gfddo informúctok. a mcgklclo idöben el1us-;,rnak

a1

tlkt-.:kc.., vcne1di

egyscgekhez. illet\.e s1emél1ekhe.1.
J\1 intúmcn: bclso kommumküciós rcnds1cre bi1hbllp1 a \e/dö altal kitü1ütt cdt)k. a

tcljesülcsscl {1ss1düggó kladattlk. a kladatok tcl1esülc-;ct swlgalo clöírások. kthdclmcn1ck
és feltételek. minden munkatárs általi

mcg:ismcrhctoscg~t.

illet\ e táJl.!ko1tatú"t n:u.1t a \C/etok

számára a feladatok. \ égrehajtásának. a kituzölt cdok ekré'>énd-.. hcl: 1ctéröl.a e dok clen!'iét
\ ö1cl; C/tcto kock:.vatokrol.

A ki.il'>ó-. hcbo p<lrtnerákcl a munkateí\.ben leszabályo1ott módon történik a kommunikáció
(napi-heti- ha\i-negycdé\.eS 1dos1akukhan), mel) nélkülö1hetctlen a1 mte;,rneny mino-.cgi
mük.üdtetes~hen.

a munkamegoS1tá:;í megállapo<lús s1erinti kommuniJ..ació núiködik.

AJats10lgáltatúsi kötelaetbégcink..:t napraké:ven. határidönc"

megl~klöen

tcljcsítjü".

Hon- lapunkon a kötelc1oen kiiuététcli dokumcntunh>kat. adatokat folyamatosan frissítjüJ..
rontos ldadatunk a gyorsan változó tönén)I \álto1ások figyelemmel k1scresc, to\ábbítása a
munk.atársak felé

~yomon
< \

követési rencls;:er (monitoring):

kölbc!!\ etc~i

:;/l..'f\

eh.

hcl-.t)

h.0111n,lln.:nd.-1c1\.'rol
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10 . ~

b1..·l.-,l

költségwt~si

alapján a

mo111toring n:nds1ert muködtctni. mcl: kh-.·w' e tc-.1i

1..;„

.1 'ICf\ 1..·1ct

ellc1wr1c:-.cr,1!

:-.ll'ló

s1en 1-..ötele.., ol:an

te' ek1..·n: -.-.·gcnek.

J

cdok

meg\ alósulásánal-. nyomon kth etését.
.\1

111tc 1111en:

'Ol'tojcként

hang~ú 1: t

ld,tct t1..·111

a

be! .-o

k. ialakítására.

cllcnór1e..;

m uk ()dte! 1..·scr1..·

A1 intomrn: hd.;o cllcnor;c-.i te\ ékcn: .;ét!ét N: ircgyhá1a

~kgyei

Jogú Város Polgármesteri

t~lt,irt

hiún: 1':'..,~i:;ok _ja\Ítú-..ira.

Ili' atal l:lknnrzési 0.;1túl: a látja cl. •\1 clknóué.; -,lirún

pótlására intétkedési tavct készítünk. mcl) ne!.. \ égrehajtasa soran a feltárt hiányossag
ja' íth.tt1.1. mcg-.1linl\.'thcto.
A folyamatos monitoring beépül a1 óvodánk mindennapi tevékenységébe. magába foglalja a

\l'leté..; rends1en:s cllc1wr1é.;i tevékenységét. an11:ll: cl

hi1tt1s1~ja

a 1folgo1.ókat enntn

húrmil; cn infonnació teljes kfüú n; ih ano-.sú tételét é-. ho11alerh\.'lilségét.
:\ kockúati tén\ c11'.)k ldtúrúsúL i..(h cl('Cn intéAcdési j<n <blathan igycks1ünk a1okat
korrigálni.
Kijekntcm. hog) a hen) u.1tott bes!ámt)l0k a jog::-1.ahál: i cló1ra-.ol-.

..,.r~rint

a \ alo'i<.lgn<tk

mcgklel\kn. útlúthatóan teljes körücn és pontosan tükrö1ik a s1óban forgó pénzüg} i évre
vonatko.1ó kiadásokat és bevételeket.
A.r altalam \ e.1etctt

k.öltség\\.~te-,i

-.zen ga;rdasúg.i \ e1etoje eleget tett túrg: é\ hen escdékc'>

továbbképzési kötelezettségének a helso kontrollok témakörében.
ig_en · nem
.\ Bu1,h1cm >::ugati (hoJa ga1lbll-.0Jü-.:l\al öss1ell.iggl'.1jogt)~tl\~in:t1k: a költség,ck-;i s.1cn·
cl<iirún: 1atai tdctt rendelke.1ési jogo-;ultsag s1empontjából teljes jogkörrel rendelkezik
A1 intómény ga1dálk.odásá\ al kapcsolatos feladatokat a.1 l«>1terlárn.:. l szaki Óvoda látja el

Kelt

~) írcgyháLa.

2020.02. 28.

„.„...., "
I' .11

s.; 'l...{ /)
aláírás

1 '
•

e

~~

iYYILA. TKOZA T

Alulírott Szabó Dénes a '\;yíregyh<Íli Cantemus Korus költseg\etési slen. veletője jogi fddősségem
tudatában kijelcntt!m. hogy a1: elöírásoknak megfeleloen 2019 évben az általam vezetett
köl tseg\ dest s1eí\ nél gondoskodtam:
,

a bclso kontroll rendszerek s1abályszcrü. ga1.dasigos. hatékony és ere<lmenyes

működteté°'éröl.

„ olj <lt1 szer\ c1.eti kultúra k1alakít.1sáról. amely biztosítja a/' elkötele1.ettséget a szervezeti célok
és értékek iránt \·alamint alkalmas az integritás éí\·ényesítésénck bi1.tosítására.
a költségv~tési szl!rv \ ·ag~,ronkezelésébt!~ has1nálatába adott vagy·on rendeltt!tésszcru
igénybe\ étdéról. az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatáro1ott
követelményeknek megfelelő ellátásáról.
a rendelkezésre álló előirányntoknak a célnak megfelelő felhasználásáról.
„ a költségvetési szerv tevekeny-;égében a hatékonysag, t!redményesseg e-; a ga1:dasá5osság
követelmenyeinek crvényesí tescrő l,
a tervezl!si, beszamolas1, információszolgáltatási kötele.1cttségek te1Jes1téséről. azok
teljességéről és hitelességéről.
„ a g<událkodás1 lehetőségek és a kötcle1ettségck összhangjaróL
„ az intézményi szám\ itcli rendröl
Kijdentem:, hogy
„ a benyújtott bes1ámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően. átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
„ olyan rendszert vezettem be, amely mcgfelelo bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségcre vonatkozóan, biztosttJa az elszámoltathatóságot. továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
„ a szervezeten belül Jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése. a
vezetők a szef\ezet minden szintjén tisztában rnltak célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és
értékelni tudják az elért eredményeket. E tc\ékenységről a vezetöi beszámoltatás rendszerén
keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet fo lyamatosan értékeltem.

;...

„
„

A vonatkozó szabályok
eleget:

belső

kontrollrendszerre vonatkozó eloírásainak az alabb1ak szerint tettem

Kontrollkörny ezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékon~ szer\ ezeti struktúrát alakított ki.
Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a felelősségi köröket, a munkaköri
leírásokrtak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk, melxeket .. folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet \ áltozásának.
megfelelően. A belső ellenorzés által feltárt hiányosságok javítását el végezetük
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemenük, rangsoroljuk.
Kontrolltevékenységek: A kontrollte\ékenységgel biztosítjuk a költségvetés teí\ezése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló hel;1állóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát, melyet eHől évre fejlesztenünk kell.
Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy me~felelő és naprakész információk
álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A oelső kommunikációink további
fejlesztést i~ényelnek. Iratkezelési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos. javítani kell a
hatékonyságat
Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos

munkájába. 2018-ban gondoskodtam a külső és
\égrehajtásáról

ellenőrzés

beépül intézményünk mindennapi

belső ellenőrzések alapján készült intézkedési teí\e~

A kül-;ő ellenőrzésekről \égzett nyilvántartások vezetésénél a kötelelŐ

tartalmi

~víre!!\'hún1 ~legvei

\.!kmckd be k.dl tartanunk:. .-\ tU!!!.!Ct!cn belsö clknfüzést intézménvünkben a
•

J)gú \'áros Pl)\g.ánnesteri Hiv:itulúnak Ellenorzési Osztálya végzi.

-

~-

--

Kijelentem. hogy a ben) UJtott besnímoló a jog:wibály 1 elóírások s1ermt J \ :.ilóságnak. megfelel\)en.
adáth:uóan. tdJö körúen és ponto-;an tükrön d 201 S. e\fc vonatko1.ó k1acl.bokm cs be,,.étei..!kec.

A1 általam \ czetett költ:>ég\ eté'5i szerv ga1.dasági \·e1.etl)je elt:get tett t.írg) é' hen eseMkcs
to\ áhbk.épzési kötekzemégének. a belsó k.ontrol11Jk témakürében: igen-nem

Kelt:

~yíregyhMa.

2020. fcbru,ír 21'.

~-i\ Cante~

~.Qú'.
~
~
.-\

~

.

>-

z
,.,

.

.

.

~

.

~

.

. .„

~

"'+,
~
7--1:
2. ...~..,.~
"Urháza 'Ja'f l"
~

l

-

e.

e/

e.

(

I ~ ·-

\······· ·>/"""' ülüíi-'~.„ ..... .(...„ ...

/
BJ .-\L. !) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

'
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NYILATKOZAT

Alulírott Tóth Béla a Közintézmémeket Muködtető Központ költségvetési SLCr\' vezctOjC jogi
felelősségem tudatában ktJelcntem, hogy az elotrásoknak megfclelocn 2019 e\ ben az általam \ c/ctctt
költsc.!g\ ctés1 s1ervnél gondoskodtam:

„
„

a bclso kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről.
olyan sLerv e/eti kultúra k1alak1tasaroL amely biztosítja az clkötele/etbéget a szen i.-:zet1 celok és
ertékek iránt, valamint alkalmas a/ integritás én·ényesítesének b11tos1tására.
„ a költségvetést szen· vagyonkezelésébe, has,rnálatába adott \agyon rendeltetésszerű
1génybevételéröl. az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatarozott
követelményeknek megfelelő cllátasáról,
~
a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelö felhasználásáról,
„ a költségvetési szerv tevékenységében a hatekonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek énényesítéséről,
;.. a tervelés1, beszámolást~ információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és h1telességéröL
„ a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangiáról,
„ az mtezményt szám\ itel1 rendről.
Kijelentem:, hogy
„ a benyújtott beszámolók a jogszabályt előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
„ olyan rendszert vezettem be, amely megfelelo bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerúségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, bL~tosÍtja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai
és közösségi szabályoknak,
,,. a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a
\. ezetök a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az aLok elérését segítő
eszköz.ökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó szabályok
eleget:

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki.
Az adatvédelemmel és adatkezeléssel, adatbiztonsággal kapcsolatos kontrollkömyezetet kialakítottuk.
Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket a jogszabályi és szervezeti válto.lások miatt
aktualizálnunk kell. A közzétételi szabályzatunkat a törvényi előtrások alapján módosítanunk kell. Az
integrált kockázatkezelési szabályzatunkat összhangba kell hoznunk a gyakorlattal. Az informatikai
rendszerünk szabályozását meg kell feleltetnünk az új adatbiztonsági követelményeknek. A belső
ellenőrzés által feltárt hiányosságok ja\. ítását elvége/tük.
Integrált kockázatkezelési rendszer: Az integrált kockátatkezelési szabályzatunkban meghatároztuk
a kockázatkezelés fóbb szempontjait. Az elemzéshez szükséges feltételrendszert át kell tekintenünk,
hogy a kitűzött céljainknak megfelelő legyen. Tovább kell fejlesztenünk az integrált kockázatkezelési
rendszerünket. Ki kell alakítanunk a maradványkockázatok felül vizsgálatának stratégiáját.
Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrolltevékenysé~nk hatékonyságát, melyet évről évre fejlesztenünk kell
Kontroll tevékenységünk hatékonysagát javítanunk kell.
Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy mc~fclelö és naprakész információk
álljanak rendelkezésre intézményük müködésével kapcsolatban. A belső kommunikác1óink további

iejle::.ztl.!~t

igényelnek. Iratke,1eks1

h!\ ékenységünk

fdülvizsgálata folyamatos. továbbra is ja\'Ítanunk

kdl a hatékonyságát
N~·omon köHtési rendszer (monitoring): A folvamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi
munkájába. 1019-ben gondoskodtam a külső és heisö cllenórzések alapján kés;:ült intézkedési tcr\'ek
\'éu:rehajubúról. A külsö ellt!nőr1ésckröl végzett nvil\'ántartások \"C/ctésénél a kötelező tartalmi
clelnekct hc kell tart:.munk. A független bels!'.5 eTlenfüúst intézmén) i.inkhcn a Nyíregyhá,1a ~Icgyci Jogú
VúrllS Polc;únnc-;teri Hivatalának Ellenfü;:ési Osztál;a vég1:i.

Kijelentem, hogy a ben)újtott bcslámoló a jogszabályt elomisok szerint a \alóságnak megfelcloen,
út láthatóan. teljes köriíen é:> pontosan tükrözi a ~O 19. é\'re vonatko.1.ó kiadásokat és be\ ételeket.
Az általam n!zdett költsé!.!\Ctési s1crv gazdasági vczetöje eleget tett túrgyé\·bcn esedékes továhbkép1.ési
kötelezettségének a bclsölontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyháza, 2020. fobruár 28.
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B) Az .1 J pontban meghatánuott nyilatkoLatot a/ al.íbbiak miatt nem áll módomban meh>tenni:
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NYILATKOZAT

Alulírott Tomasovszki Anita a Móric1. Zsigmond i\legyei és Városi Könyvtár költségvetési szerv
vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak mcgfcldöen 2019. évben az
általam vczctdt költségvetési s:rervnél gondos!,odtam:
a bdső kontroll rendszerek sz.abál)szerü , gazdaságos hatékony és eredményes működtetéséről,
olyan szervezeti kultúra kialakításáról. amely biztosítja az elkötelezettséget a szer\czeti célok
és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
a költségvetési szerv vagyonkeL'elésébe. használatába adott vagyon renddtetésszerü
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tcvéken)ségek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról,
r a rendelkeLésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról ,
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,
).- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok
teljességéről és hitelességéről,
~
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek össlhangjáról,
az intézményi szátnviteli rendről.
Kijelentem:, hogy
Y a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan,
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
r olyan rendszert vezettem be, amely megfelclö bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
Y a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a
vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és
értékelni tudják az elért eredményeket. E levékenységröl a vezetői beszámoltatás rendszerén
keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem
""
.,_

„
„
„

A vonatkozó szabályok
eleget

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak s7erint tettem

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékon) szervezeti struktúrát alakított ki.
Szervezeti és Működési szabályzatunkban pontosítani kell a feldösségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munka\<állalók feladatait. Delső szabályzatokkal
rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának
megfelelően. A belső ellenőrzés által fel táti hiányosságok javítását elvégeztük.

Kockázatkezelési rendszer: Az Integrált Kockázatkezelést Szabályzatunkat
aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk.

folyamatosan

kontrolltevékenységgel btztosltJuk a költségvetés terve1ése, a
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló hel}tállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontroll tevékenységünk hatékonyságát, melyet évrő l évre fejlesztenünk kell.
Kontrolltevékenységek:

A

Információs és kommunikáció rendszer: f-.lcngc<lhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk
álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban A belső kommunikációink további
fejlesztést igényelnek. A könyvtárunknak elkészttettük a külső és belső kornmumkációs tervét, a

~linö:;;ített Könvvtári Cím elérése ~n.lekéb;;n intt!.lmén ... i önértékelést vé!!e1tiink. Mind a dolizozókkal.„
mind a felhaszmilókkal i~yekszlink a kommunik,1cios csatornákat hatékonyan miiködtetni.
,

rl

-

....

N)omon kö-.ctési rcndwer (monitoring): A folyam,Ho;; ellenőrzés becpül inté1.1nényü.1k mind~nnJpi
mtmkájába 2019-bcn gonJo-;kodt.im .1 kiilsó é'i bel'\.l cl!cnórúsck alapján készült intbk..!de~i tcn ek

vJi:r1·elmj rá;nröl A kül~ó ,c!Ilenörzesekl'ől \ eg22tt 11y ilr~mta1·tú ~ok i~zeté~~nel n kötcl.:ző
ckmL·h.et be kell tartanunk A független h:lsö clknörzest mté11nénjünkbcn a N)írcg)htw1
Jogú Város Polg,irm-:skri H1v.1tal.ínak Fllcnürési O<;ttálya \ égzi.

tJrtalmi
~kgyci

Kijclen~em.

hogy H brn;újtott bcsz.1n10lo a jogs1ab:lly1 elóírások SLcrinl a v,tlósá~nak mcgfddóen,
út láthatóan, teljt.:~ körücn é~ pontosan tükrol1a2019. é•.rre \ onatkozo kiadisokat é.s bc\étckk~t.
Al últalam vezetett kölc;;égvetési szerv gazdasági vezetője elegt!t ktt
továbbképzési kötelezettségének a hd.~ö kontrnllok témakörében: igen-nem

tárgyt!vb~n

e.-;edékes

Kelt: l\:yircgyháza. 2020. február 28.
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Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:
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Számn:
\

Jv.
Alulírott Mészáros Szilárd d Váci l\tihály Kulturális Központ költségvetési sz.cn Yez.etője jogi '--~
felelosségem tudatában kijelentem, hogy az clóírásoknak megfelelően 2019. évben aL általam vezetett
költ-;égvetési 57.ef\ nél gondoskodtam:
a belső knntroll rend.s.1en:k .s.r.abál) szerű. ga.1Jaságos, hatékon) é.s ercdmén) es müködtetéséröl.
ol)'an szcn'ez~ti kultúra kialakításár{)l, an1el)' biLtosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és
értékt!k iránt, valamint alkalmas az integritás én·ényesítésénck bi1.tosítására.
:;... a költségvetési szcn vag)onkezelésébe. használatába adott rngyon rendeltetésszerű
igénybe\ ételéről. az alapító okiratban elóirt tevékenységek jogszabál) ban meghatárolOtt
követdménycknek megfelelő ellátásáról.
,
a rcndelkezesre álló dőirán)'latoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
,
a költségvetési szen' tevékenységében a hatékonyság. eredményesség és a gazdaságosság
kö\ etelményeinek érvényesítéséről.
:;... a ten ezési. beszámolási. információszolgáltatási kötelezettségek teljesitéséről. azok
teljességéről és hitelességéről.
:;... a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
;... a7 intézményi szám\'Íteli rt!ndröl.
Kijelentem:, hogy
a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően. átláthatóan.
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
olyan rendszert vezettem be. amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot. továbbá megfelel a hazai
és közösségi szabályoknak,
,_ a szerveLeten belül jól körülhatárolt volt a felelösségi körök meghatározása, működtetése, a
veLetók a szeneLet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében. hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos infonnációval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
,
;...

„
„

A vonatkozó szabályok
eleget:

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyczet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékon1 szen·ezeti struktúrát alakított ki.
Szen·ezeti és Működési .sLabályzatunkban pontosítani kell a felel ősségi köröket, a munkaköri
leírásoknak megfelelően kell meghatározni a munkavállalók feladatait . Belső szabályzatokkal
rendelkezünk. mcl) eket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi környezet változásának megfelelően.
A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok ja\ítását clvégezctük
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük aL lnte!:,rrált Kockázatkezelési Szahályzatunkat, melyet
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük. rangsoroljuk.

Kontrollte,ékenységek:

A kontrolltcvékenységgcl biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelczettség\állalások. a szerződések. a beszámoló hel) tállóságát. Folyamatosan nyomon kell
kih·etnünk a kontrolltevéken)ségünk hatékonyságát. melyet évről évre fejlesztenünk kell.
Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen. hogy megfelelő és naprakésL információk
álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. A belső kommunikációink további
fcJl~:.>ztést. i~ényelnek. lratkezefési tevékenységünket felülvizsgálata folyamatos, javítani kell a
hatekonysagat

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folrnmatos ellenörzés beépül intézményünk mindennapi
munkájába . .2019-bcn gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült inté/.kedési tervek
vé!:,rrehajtásáról. A kül~ö cllenörzésekről végzett n)ilvántartások vezetésénél a kötelező tartalmi

elemeket be kell tartanunk. A független belső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megwi Jogú
Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi.
·
Kijelentem. hogy a benyújton beszámoló a jogszabályi elöirások szerint a rnlóságnak megfelelöen.

átláthatóan, teljes körüen és pontosan tükrözi a 2019. évre nmatkozó kiadásokat és be\ ételeket.

Az általam \ezetett költséuvetési szerY gazdasági\ aetője eleget tett tárgyévben esedéke~ továbhkép.1:ési
1-.ötelezettségének a helsőlontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: ~yíregyháza, 2020. február 28.
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B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ...... „
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P. H.
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Alulírott Dr. Rémiás Tibor a .Jósa András ~Iúzeum t..öllség\ etési szen \ CLl:töje jogi felelősségem
tudatáhan kijelentem. hog~ a/ clőírásoknah. megfelelően 2019. évhen az általam vezetett költségvetési
szcn nél gondoskodtam:

„

a bdsö kontrollrendszcrá szabályszerű. gaLdaságos. hatékon) cs tredményes működtetéséről.
,.. olyan szen ezcti kultúra kialakításáról. amely biztosítja az elkötelezettséget a szen•ezeti célok és
értékeh. 1rant, valamint alkalmas az integritás én•ényesítésének biztosítására.
,.. a költségvetési szcn vagyonkezelésébe. használatába adott rngyon rendeltetéss1erű
igénybt!vétcléröl. az alapító okiratban előírt tevékenységek jogs1abályban meghatározott
követelrnényet..nek megfelelő ellátásáról.
„ a rendelkezésre álló elöirány1atoknak a célnak megfelelő felhasználásáról.
„ a költség\etési s1en tevékenységében a hatékonyság. eredményesség cs a gazdaságossag
követe lményeinet.. én enyesi téséről.
„ a ten ezési. beszámolasi. információszolgáltatási kötelczettségd: teljesítéséről. azoh.
teljességéről és hitelességéről.
„ a gazdálkodási lehetőségek és a kötclezett<.;égek Ö<.;szhangjáról.
;. az inté/ményi szám,liteli rendről.
Kijelentem:, hogy
,., a ben) újtott beszamolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően. átláthatóan.
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
~
olyan rendszert vezettem be. amel) megfelelo biLony osságot n) újt az eljárások jogszeruségére
és szabályszerűségére vonatkozóan. biztosítja az elszámoltathatóságot. továbbá megfelel a hazai
és közösségi szabályoknak.
,., a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása. működtetése, a
vezetők a szenezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segíto
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem, a te\ékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó szabályot..
eleget:

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiah. szerint tettem

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szen ezcti struktúrát alakított ki.
Az adatYédelemmcl és adatkezeléssel. adatbiztonsággal kapcsolatos kontrollkömyezetet kialakítottuk.
Belső szabály 1atokkal rendelkezünk. melyeket a jogszabályi és szen·ezeti \áltozások miatt
aktualizálnunk kell. A köaétételi szabál) 1atunkat a tönény i előírásoh. alapján módosítanunk kell. Az
integrált kockázatkezelési szabályzatunkat összhangba kell ho,munk a gyakorlattal. Az informatikai
rendszerünk szabályozását meg kell feleltetnünk a.1 ÚJ adatbiztonsági követelményeknek. A belső
ellenőrzés által feltárt hiányosságok ja\ítását elvégeztük.
Integrált kockáza tkezelési rendszer: Az integrált kockázatkezelési szabályzatunkban meghatároztuk
a kocka/atkezelés főbb s1empontjait. Az elemzéshez szüksé~es feltételrendszert át kell tekintenünk.
hog) a kitűzött céljainknak megfelelő legyen. Tovább kell fejlesztenünk az integrált koct..ázatkezelési
rendszerünket. Ki kell alakítanunk a maradványkockázatok felülvizsgálatának stratégiáját.
Kontrollte\ ékenységek' A kontrolltevékcnységgel biLtosítjuk a költségvetés tene!ésc, a
kötelezettségvállalások. a szerződéseh., a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrollteYékenysé~ünk hatéh.onysá~át. melyet évről éHe fejlesztenünk kell.
Kontroll tevékenységünk hatékonysagát javítanunk kelt.

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen. hog} meefelelo es naprakesz informáciok

álljanah. rendelkezésn: intézmény ük működésé\ el kapcsolatban. A belső kommunikációmk to\ ábbi

tej lesztést igényelnek. Iratkezelési tevékenységünk fdülvizsgálata folyamatos. továbbra is javítanunk
kell a hatékonyságát
Nyomon köntési rendszer (monitoring): .-\ folyamatos ellenőrzés beépül inténnenyünk mindennapi
munkájábJ. 2019-ben gondosko<lt.un a külső és belsö ellenőrzések alapján készült intélkedési ten ek
végrehajtásáról. A külső ellenör1ésekröl \ égzett n) i h ántartások vc1etésenél a kötelező tartalmi
\:lem~k~t hc kell tartanunk. A független bdsö ellenőrzést intézmén\·ünkhcn a ~víreg\ háza ~fegvei Jogú
-~
4,,...
Város Polgánnesteri Hivatalának Ellcnörzé;;i Osztálya vég1i.
-......

"

"

ti...et

Kijelentem. hog) a ben)újtott bcslÚmoló a jogszabályi elöírások s1erint a \ alóságnak mcgfolclóen.

út láthatóan. tdjcs körüen és pontosan tükrözi a 2019 évre vonatkozó kiadásokat és be\ ételeket.
AL általam nzctett költség\ dési szcn gazdasági\ ezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési
kötdezettségfoek a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíregyhála, 2020. február 28.
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B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: ................................. .
P.H.
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Alulírott ~\(,\"É HfR\1\...,\0'°'1 Z~tZS\'\'\\ a ~\ÍREG\11\.ll S1.onü1s GO'\D0/\-.,1 KöZPO'\l
költségvetési verv \ C/dOJC JOg1 fcleló:..ségcm tu<lattibJn kijelentem. hog) a;: ckHrásoknak
mcgfelelöcn 2019. é' 11. félé\ éhen u általam vezetett költségvetési S/Cn nél gondoskodtam:
a bl!lsn kontrollrt!ndszerek sr.abályszt!rű„ ga1daságL)S, hatékony- és crcd1nénycs rnüködtt!tescröl,
olyan sLen C/cti kultúra kialakításáról. amely biLtosítja a/ elkötdezettségct a s/crvczet1 célok
és értekek iránt. valamint alkalmas az integntás érvényesítcsének biztosltására.
,.. a költségvetési Slerv \agy onkezclésébe, használatába adott \agyon remkltetésszcrü
igcn1be\étekről, u alap1tó okiratban elo1r. tevékenységek jogsIUbályban meghatároLt)tt
követelményeknek megfelelő ellátásáról.
,.,. a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
r a költség'\·etési sLeí\ t~\·ékenységébcn a hatékonysag~ ercdményc!:;ség é!) a gaLdaságosság
kö\etelménycinck énényesítéseröl,
r
a tef\ezési, beszámolási, informácioszolgáltatasi kötelezettségek teljesítéséről. azok
telJcsségerol cs h1telességéről,
,.,. a ga/dálkodás1 lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
,.,. az inté1:ményi szám\ iteh rendről.
Kijelentem:, hogy
,.. a benyújtott beszámolók a jogslabály1 elő1rasok s:rerint a \alóságnak megfcleloen, átláthatóan.
teljes körűen és pontosan tükrözik a s.lóban forgó pén1ügyi é\ re \Onatko1ó kiadásokat és
bevételeket
,.. olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja al elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
r
a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a
\ezetók a s;:ef\ezet minden s11ntjén tisztában \Oltak célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében. hogy \égre tudják haj tani a meghatáro.zott feladatokat és
értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetőt beszámoltatás rendszerén
keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
;.
,.,.

A vonatkozó szabályok
eleget:

belső

kontrollrends.zerre \onatkoló elotrásainak az alábbiak Slerint tettem

Kontrollkörnyezet: lnté1ményünk feladatainak ellátására hatékony szef\e1:eti struktúrát alakított ki.
Az adatvédelemmel és adatkezeléssel, adatbiltonsággal kapcsolatos kontrollkömyezetet kialakítottuk.
Belső szabályzatokkal rcndelke.zünk, melyeket a jogszabályi és szerveLeti változások miatt
aktualizálnunk kell. A kö.uétételi szabályzatunkat a törvényi előírások alapján módosítanunk kell. Az
intct,rrált kockázatke1elési s.zabályzatunkat öss1hangba kell hoznunk a gyakorlattal. Az informatikai
rendszerünk szabályozását meg kell feleltetnünk az új adatbiltonsági követelményeknek. A belső
ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását ehégeztük.
Integrált kockázatkezelési rendsi:er:A.z integrált kockáLatkezelési szabályzatunkban meghatároztuk
a kockázatkezelés főbb szempontjait. Az elemzéshez SlÜkséges feltételrendszert át kell tekintenünk,
hogy a kitűzött célj ainknak megfelelő legyen. To\ább kell feJles1tenünk a1 integrált kockázatke1:elési
rcnds1crűnket. Ki kell alakítanunk a marad\ánykockázatok felülvilsgálatának stratégiáját.
Kontrolltc" éken)'ségek: A kontroll tevékenységgel biltosítjuk a költségvetés tervelése, a
kötclezcttség\állalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonysagát, melyet évról évre fejlesztenünk
kell Kontroll tevékenységünk hatékonyságát ja\ ítanunk kell
Információs és kommunikáció rend~zer:Elengedhetctlen, hogy me(Jfelelo és naprakész információk
álljanak rendelkezésre inté1ményük működésével kap~solatban. A belső kommunikációink további

fejlesztést igényelnek. Iratkez.elési tevékenységünk telüh izsgálata folyamatos. továbbra is javítanunk
kell a hatckonyságát
~\omon követési rendszer (rnonitoring):A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi
munkájába . ]019-bcn gondoskodtam a külső és belső dknörúsck alapján készült inté.t:kedesi tcrYek
n~grehajtásárol. .\ külső ellcnőrzésekról \ég/.ctt nyilvántartások veL:etésénél a kötelaö tartalmi
elemeket be kell tartanunk. :\ független belső ellenőrzést intéLményünkbcn a >.'"yíregyháza \kgyei
Jogú Város Poll!rirmesteri
Hirntalának El!enör7é~i Os1tálva
\ éf!zi.
.......
...
-

-·

Kijdentcm. hog) a brnyújtlltt beszámoló a jogsLabál; i dö írások sz.e1int a \ alóságnak megfcldoen.
úthíthatóan. teljes körűen és pontosan tükrözi a 2019. é\Tc \ onatkod> kiadásokat és ben~teleket.
A/. általam vezetett költségvetési szeff ga.1dasági veLetőjc eleget tett tárgyé\'ben esedékes
továbbkép1.ési kötebi:ettségénck a belső kontrollok témakörében:igcn-nem

Kelt'

~yírl.!gyháza.

2020. február 28.
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B) Az. A) pontban meghatározott nyilatkozatot az. alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
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Alulírott Lengyelné Pogácsás Mária a N~ íreg)·házi Család- és Gyermekjóléti Központ
költség\etési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem. hog) az előírásoknak megfelelően
2019. évben a? általam vezetett költség,·etési szervnél gondoskodtam:
a

belső

kontroll rendszerek

s1abályszerű.

ga1daságos. hatékon: és eredmén) es müködtetéséröL

ol: an szervezeti kultúra kialakításáról. amel) biztosítja az elkötelezettséget a szen ezeti célok és
értékek iránt. valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
a költségvetési szen ,·agyonkezelésébe. használatába adott vagyon rendeltetésszerű
igén) hevételéről. az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott
követelményeknek megfelelő ellátásáról.
a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról.
a költségvetési szen tevékenységében a hatékonyság. eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről.
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teijesítésérőL azok
teljességéről és hitelességéről.
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
az intézményi számviteli rendről.
Kijelentem. hogy
a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a \alóságnak megfelelően. átláthatóan.
teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és
bevételeket
olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére
és szabál; szerűségére vonatkozóan. biztosítja az elszámoltathatóságot. továbbá megfelel a hazai
és közösségi szabályoknak.
a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása. működtetése, a
vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő
eszközökkel annak érdekében. hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni
tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül
folyamatos információval rendelkeztem. a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó szabályok
eleget:

belső

kontrollrendszerre vonatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörnyezet: A 2019. évben is rendelkezett az intézmény egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okirattal, és Szervezeti és Működési Szabályzattal. Intézményünk feladatainak ellátására hatékony
szervezeti struktúrát alakított ki. Szervezeti és Működési Szabályzatunkban pontosítottuk a felelősségi
köröket. Belső szabályzatokkal rendelkezünk. melyeket fol1amatosan aktualizálunk a jogszabályi
környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok javítását folyamatosan
végezzük.
Kockázatkezelési rendszer: Az intézmény tevékenységében. gazdálkodásában rejlő kockázatok
kockázatelemzés során kerül feltárásra és megállapításra. A kockázatkezelési rendszerben a kockázatok
felmérése és az intézkedések fol; amatosan történnek a kockázatok elkerülése és kiküszöbölése végett.
A feltárt kockázatokat értékeljük. elemezzük. rangsoroljuk. a szabályzatokat aktualizáljuk.
Kontrolltevékenységek: A kontroll tevéken; séggel biztosítjuk a költségvetés tervezése. a
kötelezenségvállalások. a szerződések. a beszámoló helytállóságát. Folyamatosan nyomon kell
követnünk a kontrolltevékenységünk hatékonyságát. melyet évről évre fejlesztenünk kell.

lnfo~.,.uációs

és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen. hogy mcgfrleló és naprakész információk
álljanak r..:ndelkez.ésre intézményük működésé\ el kapcsolatban. A hclsö kommunikációnkat az
igényeknek megldeloen fejlesztjük. Iratkezeksi tevékenységünk felül\ izsgálata folyamatos. új.
hatékon: iktatóprogrammal dolgozunk.
Nyomon köYctési rendszer (monitoring): .-\ fol:amatos dlenórzés heépül intézményünk mindennapi
munkájába. :2019-ban gondoskodtam a külső es belsö ellenőrzések al•1pjün k~szii!t int~t.h~\!~~i ten~k
'égrehajtásáról. :\ külső ellenörzésd.röl \ égzett nyih ántartások 'ezetésenél a kötekző tartalmi
elemeket be kell tartanunk A független bcl-;ö dlenörz.ést intézmén; ünkhen a~) íregyhán1 :-.kg) ei Jogú
\'áros P<)lgármesteri l livatalának Ellenörzési Osnál; a 'eg1.i.

Kijel..:ntem. bog) a ben) újtott beszámoló a jogszabál) i előírások szerint a 'alóságnak megfelelöen.
átláthatóan. teljes körüen és pontosan tükrözi a 2019. évre vonatkoz.ó kiadásokat és beYétdeket.
t\z általam' eldett kö!tségwtési szerv gazdasági \"eLetöje eleget tett tárgyé\ hen esedékes to\ áhhképzési
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem

Kelt: Nyíreg) háza. 2020. február 28.
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BJ Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
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Alulírott Dr '\ lgy Erzsébet a Nyíregyhúzi Gycnnekjólét1 Alapcllátúsi Inté11nény (-l400
Nyírcgyhá1a. Tokaji u. 3.) költség\etési szer\ \aetöje jogi felelősségem tudatában kijelentem. hogy
a1 elöírásoknak megfelclócn 2019. évben az últalam 'ezctett költségvetési szer\ né! gondoskodtam:

„
„

a belső kontrollrendverck s1ahálys?eni. ga;:claságos. hatékon: és eredményes müködtetéséröl.
olyan SLl.!rvezeti kultura k1alakításáról. amely bi1.tosítja a7 clkötekzettséget a szervcLeti célok
és értékek ir'Ínt, valamint alkalmas az integritás érvénycsítesénck biztos1tására.
„ a költség\ etési szerv vagyonkezelésébe. has:m álatába adott vagyon rendeltetésszerü
igén; be\ ételáól. az alapító okiratban előírt te\ éken: ségek jogszabúl; ban meghataroLOtt
követelményeknek megfclelo ellátásáról.
„ a rendelkezésre álló elöirán}latoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
„ a költségvetési szer\' tevékenységében a hatékonysúg. eredményesség és a gazdaságosság
követel mén; cinek érvényesítéséről.
„ a tervezési. beszámolási. információszolgáltatási kötelezettségek tcljesítésáöl. azok
teljességerol cs hitelességérol.
„ a ga1dálkodási lehetőségek és a kötelezettségek össi'hangjáról.
„ a1 intézmén; i szam\ iteli rendről.
Kijekntem:, hogy
„ a benyújtott beszámolók a jogszabál1 i előírások s1crint a valóságnak megfelelően, átláthatóan.
teljes körüen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre rnnatkozó kiadásokat és
bevételeket
„ olyan rendszert vezettem be. amely megfelelő bizon1osságot nyújt az eljárások jogszeruségére
és s1.abályszerüsegére \ onatkozóan. biztosítja az elszámoltathatósagot. továbbá megfelel a
hazai és közösségi szabályoknak,
„ a szer\e:tetcn belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározasa. működtetése, a
vezetők a szen e1.et minden szintjén tis1tában voltak celokkal es az a1ok elérését segíto
eszközökkel annak crdekében, hogy \égre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és
értékelni tudják az elért eredményeket. E te\ékenjségről a \ezetői bcsLámoltatás rendszerén
keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
_\ vonatkozó szabáljok
eleget:

belső

kontrollrendszerre \Onatkozó

előírásainak

az alábbiak szerint tettem

Kontrollkörn)ezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony s1en ezetl struktúrát alakított ki.
A:t adatvédelemmel és adatkezeléssel. adatbiztonsággal kapcsolatos kontrollkömycLetet kialakítottuk.
Belső szabáljZatokkal rendelkezünk. melyeket a jogszabályi és szeneteti váltoL:isok miatt
aktualil.álnunk kell. A közzdételi szabá lyzatunkat a tönényi előírások alapján módosítanunk kell. Az
integrált kockázatkezelési szabál)zatunkat összhangba kell hoznunk a gyakorlattal. Az informatikai
rendszerünk szabályozását meg kell felcltetnünk az új adatbiztonsági követelményeknek. A belsö
ellenőrzés által feltárt hiányosságok jadtását elvégeztük.
Integrált kockázatkezelési rendszer: A1 integrált kockázatkezelési szabályzatunkban meghatároztuk
a kockázatkezelés főbb szempontjait. Az elemzéshez szükséges feltételrendszert át kell tekintenünk,
hog) a kitűzött céljainknak megfelelo legyen. To\ ább kell fejlesztenünk az integrált kockáLatkezelési
rendszerünket. Ki kell alakítanunk a maradványkoekázatok felülvi:tsgálatának stratégiáját.
Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékcnységgcl biztosítjuk a költségvetés tervezése, a
kötelezettség\állalások. a szer1.ődések. a beszámoló helytállóságát Folyamatosan nyomon kell
kö\etnünk a kontrolltevékem ségünk hatékomsá~át. mehet éHöl éue fej le->1.tcnünk kell.
'
Kontrolltevékenységünk hatékonyságát javítanunk-kell

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen. hogy megfelelő és naprak6sz információ~
álljanak rendelke1:ésn: intézmén~ ük mükö<lésévcl kapcsolatban. A belső kommunikációink továbbt

fcjlcs.1.test ig(:nydnck. Iratke.1.clési tevékenységünk felülvizsgálata folyamatos. továbbra is javítanunk
kell a hatékonyságát
Nyomon köYCtési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézmén:ünk mindcnnapi
munkájába. 2019-hcn gondoskodtam a külsö és bdső clknörzéseb. alapján késI.i.ilt intákedési terYek
végrehajtásáról A ktibö cllenörzésekröl \ égzett nyih ántartások wzetésénél a kötde1.ö tartalmi
elemeket be kell tartanunk. A fi.i!.!!.!etlen bclsö ellenőrzést intélmémünkben a ~\ÍfC!.!\ hü1a ~k!.!wi

Jogú \'úro~ Polgúrme~ten Hiratal:ínak Fllenöué!-:i O~Jtílya régJi.

·

·

-·

-·

Kijclcnt1.:m. hogy a benyújtott bes.t.Ümoló a jogszabál: i döirúsok szerint a \ alóságna"- megfelelően.
átláthatóan. teljes könkn és pontosan tükrö.1.i a 2019. évre Hmatkozó kiadásokat és bcvétckket.

A.1. általam \ ezetett költségYetési szef\ gazdasági vezetöje deget tett tárgyé\ ben esedékes
to\'ábbképzési kötelezettségének a belsö kontrollok témakörében: igen-ncm
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B) Az. AJ pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
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