
 
 Ellenőrzés iktatószáma: BEL/54-1/2020. 
 
Az ellenőrzést végző megnevezése: VMJV Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Iroda  
 
Az ellenőrzés tárgya: Az intézmény pénzügyi irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és 
ellenőrzési működésének vizsgálata (gyermekétkeztetés igénybevétele, ellátás tartalma, 
kedvezményezettek köre, étkezési nyilvántartások, analitikák, pénzügyi bizonylatok, számlák, 
nyugták, elszámolások, készpénzkezelés) 
 
Az ellenőrzés megállapításai:  
 A Közkonyha élelmiszer nyilvántartó programból a főkönyvi könyvelés egyeztetéséhez, 

zárókészlet megállapításhoz szükséges listákat, a megfelelő adattartalommal  nem lehet 
kinyerni. 

 Az SZMSZ nem a hatályos Alapító Okirat számát tartalmazza. 
 Az Intézményi kiegészítő Pénzkezelési szabályzat párhuzamosan tartalmaz olyan elemeket, 

amelyeket a VeInSzol Pénzkezelési szabályzata is tartalmaz 
 Az Intézmény 2019. december 31-re vonatkozóan nem teljes körűen rendelkezett a főkönyvi 

egyeztetésre alkalmas analitikus nyilvántartással. 
 Az élelmiszer beszerzés biztosításánál a 3 árajánlat bekérési kötelezettségnek a szabályzat 

szerint nem tett eleget az intézmény. 
 
Az ellenőrzés következtetései:  
 A megfelelő adattartalmú  listák hiányában az elvégzett feladatok nem támaszthatók alá. 
 Nincs összhangban az intézmény Alapító Okirata és az SZMSZ-e 
 A párhuzamos szabályozás félrevezető lehet a felhasználók számára. 
 Az VeInSzol-lal kötött Munkamegosztási megállapodásban rögzített kötelezettség nem teljes 

körűen teljesül 
 A beszállítók kiválasztásánál több árajánlat és feltételrendszer alapján kell dönteni. 

 
Az ellenőrzés javaslatai:  
 A főkönyvi könyvelést alátámasztó megfelelő adattartalmú - negyedéves listák 

biztosítását meg kell oldani. A VeInSzol-nál az élelmiszer alapanyagok 
bevételezésének ellenőrzése során a számlákra kerüljön fel aláírással hitelesített 
feljegyzés, miszerint az ellenőrzést végrehajtották, és az egyezőség fennáll. 

 Az SZMSZ és az Alapító Okirat összhangját meg kell teremteni. Az Alapító Okirat 
változását minden esetben át kell vezetni az SZMSZ-en. 

 A párhuzamos szabályozást meg kell szüntetni, az intézményi kiegészítő szabályzat 
csak olyan elemeket tartalmazhat, amelyek a VeInSzol Pénz-kezelési szabályzata 
nem, vagy az Óvoda szempontjából nem kellő részletezettséggel tartalmaz. 

 A Munkamegosztási megállapodásban rögzített analitikus nyilván-tartásokat vezetni 
szükséges. 

 Az élelmiszer beszállítóktól be kell kérni több ajánlatot, ami alapján ki lehet választani 
a legmegfelelőbbet. 


