
 

 

Ellenőrzés száma: R/1/2020. 

 

Az ellenőrzést végző megnevezése: VMJV Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Iroda 

 

Az ellenőrzés ideje: 2020. 01. 06. – 2020. 01. 31. 

 

Az ellenőrzés tárgya: Az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, 

beszámolási és ellenőrzési működésének átfogó vizsgálata – (rendszerellenőrzés) a 2017. január 1 – 

2019. december 31. közötti időszakra vonatkozóan 

 

 

Az ellenőrzés megállapításai: 

 Az ellenőrzési jelentésben részletezett szabályzatok kiegészítésre, aktualizálásra 

szorulnak. 

 Az óvoda a Kötelezettségvállalási Szabályzatában nem rendelkezik a VeInSzol dolgozói 

által gyakorolt jogkörök nyilvántartásáról. 

 A szakmai anyag beszerzésre könyvelt bizonylatok esetében több alkalommal történt 

játékeszköz beszerzést egy éven belül elhasználódó eszközként értékeltek és szakmai 

anyagra könyveltek. 

 A VeInSzol-lal közös Leltározási Szabályzatban a „kisértékű eszközök” csoport 

megfogalmazás hibás, mert megnevezés szerint a „Mennyiségben nyilvántartott 0.- Ft 

és 200.000.- Ft közötti egyedi beszerzési értékű „kisértékű tárgyi eszközök” 

leltározásáról rendelkezik. 

 Az óvoda egészére vonatkozó leltáríveket egy személy írta alá készletkezelőként, aki a 

VeInSzol dolgozója és a nyilvántartásért felel. 

 A személyi juttatások könyvelése és ezzel összefüggésben a 2018. évi beszámoló 

elkészítése során nem teljes körűen vették figyelembe a 38/2013. (IX.19.) NGM 

rendelet és a PM tájékoztató előírásait, az „5. 2018. december havi személyi juttatások 

könyvelése” fejezet szerint. 

 A 2018. november 26-án mindkét óvodában lefolytatott selejtezési eljárás során a 

selejtezett tárgyi eszközöket korábban megsemmisítésre elszállíttatták. 

 A „Közkonyha” programból kinyomtatott listák alapján, illetve az ellenőrzés 

rendelkezésére bocsátott könyvelési bizonylatok alapján a zárókészlet meghatározása 

nem szabályos. 

 Az élelmiszer beszerzések számláinak könyvelése előtt  a VeInSzol dolgozói tételesen 

egyeztetik a számlák, szállítólevelek, bevételezési jegyek megfelelősségét, de a 

bizonylatokon ez nincs dokumentálva. 

 A munkáltatói döntésen alapuló pótlékkal, címpótlékkal, valamint a vezetői pótlékkal 

rendelkező dolgozók nem teljes körűen rendelkeznek minősítéssel. 

 A munkaköri leírások nem tartalmazzák a gyakorolt gazdálkodási jogköröket, valamint 

a helyettesítés rendje nem minden dolgozó esetében volt rögzítve. 

 
 

 

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatokról 

összességében: megfelelő 

 


