
GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
2/2006. (III. 17.) RENDELETE  

A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL 

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 21. 
A 2013. január 1-jétől hatályos szöveg 

 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., valamint az Alapító okirat rendelkezései 
alapján Gyöngyöstarján Község Képviselő-testülete a lakossága érdekeinek képviselete, a helyi 
közügyek hatékonyabb intézése érdekében a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
  I. fejezet 

Általános rendelkezések 
   
1. §   3 Polgármesteri Hivatal megnevezése, székhelye:  

Gyöngyöstarjáni Polgármesteri Hivatal 
3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. 

   
  Polgármesteri Hivatal jogállása 
   
2. §  (1) Polgármesteri Hivatal jogi személyiséggel rendelkező önálló költségvetési szerv.  
 (2) Számlavezetője: Gyöngyös-Mátra Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 
   
3. §  (1) Polgármesteri Hivatal Vezetője: Gyöngyöstarján Község Jegyzője.  
 (2) Polgármesteri Hivatal segíti a Képviselőtestület és Bizottságai, valamint a képviselők 

és a tisztségviselők munkáját. 
   
4. §   A Polgármesteri Hivatalt a polgármester (alpolgármester), a jegyző, illetve a 

polgármester vagy a jegyző által megbízott dolgozó jogosult képviselni. 
   
  Munkáltatói jogok gyakorlása 
   
5. §  (1) Munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői valamint munkavállalói tekintetében 

Gyöngyöstarján Község Jegyzője gyakorolja. A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, 
felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz - a polgármester 
által meghatározott körben - a polgármester egyetértése szükséges.  

 (2) A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a Képviselőtestület, egyéb munkáltatói 
jogokat a polgármester gyakorolja. 

   
  II. fejezet 

A Polgármesteri Hivatal feladatai 
   
6. §   Az Önkormányzat működésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való 

szakmai előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, valamint a 
döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése. Továbbá a Képviselő-testület és 
annak bizottságai munkájának elősegítése. 

   
7. §  (1) Hivatal minden belső szervezeti egységének feladata: 

a) a testület működésével, valamint a polgármester (alpolgármester) és a jegyző 
tevékenységével kapcsolatban meghatározott feladatok, ellátása; 

b) a települési önkormányzati képviselők és az országgyűlési képviselők 
munkájának segítése;   

c) a lakosság tájékoztatása; 
d) a társadalmi szervezetekkel, társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel 

való együttműködés; 
e) az önkormányzati társulások megállapodásaiban foglalt feladatok végrehajtása; 
f) az intézmények általános irányításában, szakmai felügyeletében és 

ellenőrzésében történő részvétel;  
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g) a bizottságok működésével kapcsolatos ügyviteli és egyéb adminisztrációs 
feladatok ellátása; 

h) a hivatal belső szervezeti egységei közötti hatékony együttműködés 
érvényesítése;   

i) részvétel a honvédelmi mozgósítási feladatok megszervezésében. 
 (2) Gyöngyöstarján Község Képviselő-testületének tevékenységével kapcsolatban: 

a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi 
előterjesztéseket, a határozat javaslatokat, biztosítja azok törvényességét; 

b) nyilvántartja a Képviselőtestület döntéseit; 
c) szervezi a Képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak 

végrehajtását, végzi a végrehajtás ellenőrzését; 
d) ellátja a Képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, 

ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. 
 (3) Képviselőtestület Bizottságai működésével kapcsolatban: 

a) biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottságok működéséhez szükséges 
ügyviteli feltételeket; 

b) elvégzi a bizottsági előterjesztések, jelentések, beszámolók, egyéb anyagok 
szakmai előkészítését; 

c) a bizottságok kezdeményezéseinek megvalósítási lehetőségeiről tájékoztatást 
nyújt, a bizottsághoz érkező kérelmeket, javaslatokat - azok igénye alapján - 
szakmailag véleményezi; 

d) a bizottsági döntéseket végrehajtja; 
e) elkészíti és továbbítja a bizottsági ülések jegyzőkönyvét. 

 (4) Helyi képviselők munkájának segítése érdekében: 
a) elősegíti a képviselők jogainak gyakorlását; 
b) közreműködik a képviselők tájékoztatásának megszervezésében; 
c) az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően köteles a képviselők részére szükséges 

felvilágosítást megadni, az előterjesztések elkészítésében közreműködni. 
 (5) Részt vesz a községi önkormányzati intézményekkel kapcsolatos irányítási, 

ellenőrzési feladatok ellátásában, szakmai segítő tevékenységet folytat.  
 (6) Pénzügyi, gazdálkodási, vagyonkezelési, intézményi gazdálkodási ellenőrzési 

feladatok körében ellátja: 
a) intézményi tervezés, beszámoltatás, intézményi gazdálkodás irányítását; 
b) beruházás, felújítás előkészítését, lebonyolítását; 
c) belső gazdálkodás szervezését, belső létszám- és bérgazdálkodást; 
d) költségvetési intézmények ellenőrzését; 
e) a községi önkormányzat ingatlanvagyonával, vagyoni érdekeltségeivel és 

egyéb vagyonával kapcsolatos közgazdasági, pénzügyi, jogi és 
nyilvántartási feladatokat. 

 (7) Közreműködik a közigazgatás korszerűsítésében, más államigazgatási, 
önkormányzati hivatali szervekkel való kapcsolattartásban.  

 (8) Működés technikai feltételeit biztosító tevékenységi kört lát el: végzi az iktatást, 
irattározást.  

   
  II. fejezet 

Tisztségviselők (Polgármester, Alpolgármester) 
   
  Gyöngyöstarján Község Polgármestere 
   
8. §  (1) Feladatát és hatáskörét alapvetően az önkormányzati törvény, más törvények, egyéb 

jogszabályok határozzák meg.  
 (2) Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos legfontosabb feladatai: 

a) A Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja 
a hivatalt. Együttműködik, és rendszeres egyeztetés tart a jegyzővel.  

b) A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az 
önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és 
végrehajtásában.  

c) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági jogkörökben, egyes 
hatásköreinek gyakorlását átruházhatja.  

d) Dönt mindazokban az ügyekben, melyekben a hatáskör gyakorlását a Képviselő-
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testület részére átruházta.  
e) A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a hivatal belső szervezeti 

tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének 
meghatározására. 

f) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.  
g) Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és önkormányzati 

intézményvezetők tekintetében. 
h) Pénzügyi kötelezettséget vállalhat, elrendelheti a költségvetési kiadás 

teljesítésének elszámolását a költségvetési rendelet és más jogszabályok keretei 
között. 

i) A Képviselő-testület döntéseivel összhangban irányítja az önkormányzati 
vagyonnal kapcsolatos gazdálkodást.  

j) Ellátja az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott 
feladatokat. 

   
9. §   Alpolgármester: A polgármestert távollétében, akadályoztatása esetén helyettesíti.  
   
  III. fejezet 

Gyöngyöstarján Község Jegyzője 
   
10. §  (1) A Polgármesteri Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a hivatal működéséért, az 

ügyek operatív, konkrét megoldásáért. Tevékenysége során felelős a 
jogszabályoknak megfelelő, szakszerű és pártatlan, továbbá a színvonalas ügyintézés 
megvalósításáért.  

 (2) Feladatai – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény és más 
jogszabályokban meghatározottakon túlmenően – különösen a következők: 
 
a) Testületek (Bizottságok) működésével kapcsolatban:  
− koordinálja az előkészítést, gondoskodik a törvényesség betartásáról és 
betartatásáról, 
− figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági 
megtárgyalását  
− figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból, ha a 
döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles jelezni; 
− gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az 
érintettek részére; 
− tájékoztatást ad az önkormányzat tevékenységét érintő fontosabb jogszabályokról. 
 
b) Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatban:  
− a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei előkészítő munkája alapján 
gyakorolja a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági jogköröket; 
− a hivatal belső szervezeti tagozódására, a hivatal munkarendjére és az 
ügyfélfogadás rendjére javaslatot készít a polgármesternek; 
− a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;  
− a hivatal köztisztviselői tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, az I. fejezet 
5. §-ban foglaltak szerint;  
− figyelemmel kíséri és elősegíti a dolgozók továbbképzését; 
− koordinálja és ellenőrzi a hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát; 
− irányítja a Polgármesteri Hivatal operatív gazdálkodási tevékenységét. 
− felelős az oktatási-nevelési intézmények törvényes működésének ellenőrzéséért. 
 
c) Polgármesterrel kapcsolatban: 
− Együttműködik a polgármesterrel.  

   
  IV. fejezet 

Záró rendelkezések 
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11. §  (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 (2) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 (3) A Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezet ügyrendjét rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. 
 (4) A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó költségvetési ellenőrzési szabályzatot jelen 

rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
 (5) A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 

ellenőrzés (FEUVE) szabályzatot jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 
 
Gyöngyöstarján, 2006. március 16.  
 

 
 
 
Záradék: 
 
1.) A 2/2006. (III. 18.) rendelet kihirdetve 2006. március 18-án. 
2.) A 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet kihirdetve 2011. február 25., hatályos 2011. február 
1-jétől. 
3.) A 35/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályba lép 2013. január 1-jén. 
 
Gyöngyöstarján, 2012. december 21. 
 

 

Szamosvölgyi Péter s.k. 
polgármester 

Papp Zoltán s.k. 
jegyző 

 Dr. Jakab Csaba 
jegyző 
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1. számú melléklet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ü G Y R E N D 
 
 

Gyöngyöstarján Község  Polgármesteri Hivatal gazdasági 
szervezetének gazdálkodással összefüggő 

feladataira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Érvényes: 2006. március 17. 
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Ü G Y R E N D 
 
Gyöngyöstarján Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gazdasági szervezetének feladatait 
az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az 
államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) 
Kormányrendelet alapján - a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásait figyelembe véve - a 
következők szerint határozom meg. 

 
I. Fejezet 

 
1. § 

 
Az ügyrend célja, tartalma 

 
(1) Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának 13/2004. (V. 1.) rendelete Gyöngyöstarján Község 

Önkormányzata Hivatalának ügyrendjét határozza meg.  
(2) A hivatkozott helyi rendelet a szervezeti egységeket az alábbi fő csoportokban tagolja: 

a) pénzügyi csoport 
b) igazgatási csoport 
c) községüzemeltetési előadó. 

(3) Az Önkormányzat gazdálkodással összefüggő feladatait alapvetően a pénzügyi csoport, 
valamint az igazgatási ügyintéző II. látja el. 

(4) Gyöngyöstarján Önkormányzata gazdasági feladatait egy önálló költségvetési szerv: a 
Polgármesteri Hivatal végzi. 

(5) A részben önállóan gazdálkodó Általános Művelődési Központ, és a Napközi Otthonos Óvoda 
ezirányú feladatainak ellátása is a Polgármesteri Hivatal feladatát képezi, ennek gyakorlatát, 
és előírásait a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel kötött mindenkori hatályos 
együttműködési megállapodás rögzíti. 

(6) Az ügyrend célja, hogy részletesen meghatározza a gazdasági szervezet feladatait, a 
szervezethez tartozó vezetők és beosztottak gazdálkodással összefüggő feladat-, hatás- és 
jogköreit. 

 
II. Fejezet 

 
2. § 

 
(1) Az Önkormányzat a gazdálkodását a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles 

folytatni.  
(2) A gazdasági szervezet vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a magasabb szintű jogszabály-

változások, illetve a helyi szintű követelmények változása miatti módosítások a helyi 
rendeletekben, szabályzatokban 30 napon belül átvezetésre kerüljenek.  

 
3. § 

 
A gazdálkodással összefüggő tevékenységek végrehajtásának részletes helyi előírásait a következő 
rendeletek, és szabályzatok rögzítik: 
 
(1) Rendeletek: 

a) vagyonrendelet, 
b) helyi adókról szóló rendeletek. 

 
 
(2) Szabályzatok: 

a) a számlarend, 
b) számviteli politika, 
c) leltározási és selejtezési szabályzat, 
d) a bizonylati szabályzat, 
e) pénzkezelési szabályzat, 
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f) számlakeret-tükör 
g) kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítésről  szóló szabályzat, 
h) önköltség-számítási szabályzat 

 
III. Fejezet 

 
4. § 

Az ügyrend a gazdasági szervezet által ellátandó következő feladatok végrehajtásához 
kapcsolódóan tartalmaz előírásokat, szabályokat: 

a) az éves költségvetés tervezése, és végrehajtása, 
b) az előirányzat módosítás, 
c) az üzemeltetés, fenntartás, működtetés, felújítás, beruházás, 
d) a vagyon használat, hasznosítás, nyilvántartás, 
e) a munkaerő-, és bérgazdálkodás, 
f) a pénzkezelés, a pénzellátás, 
g) a könyvvezetés, 
h) a beszámolási kötelezettség, valamint 
i) az adatszolgáltatás, 
j) ellenőrzés, folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés. 

 
IV. Fejezet 

 
A költségvetés tervezése és végrehajtása: 

 
5. § 

 
A költségvetési koncepció 

 
(1) Az éves költségvetés összeállítását megelőzően, annak előkészítéseként el kell készíteni az 

önkormányzat költségvetési koncepcióját. 
(2) A koncepció elkészítéséhez az érvényben lévő központi és képviselő-testületi döntések 

figyelembe vételével  
a) át kell tekinteni az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 

következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, valamint 
b) az önkormányzat bevételi forrásait, azok növelésének lehetőségeit. 

(3) A költségvetési szervektől beszerzett, valamint a polgármesteri hivatalban meglévő 
információk alapján – a központi költségvetés ezzel kapcsolatos állásfoglalására figyelemmel 
– ki kell alakítani a költségvetési koncepciót. 

(4) A költségvetési koncepciót a pénzügyi ellenőrző bizottság megtárgyalja, és véleményt alakít ki. 
(5) A bizottság véleményét csatolni kell a testületi előterjesztéshez. 
(6) A költségvetési koncepció november 20-ig, a helyi önkormányzati képviselőtestület tagjai 

általános választásának évében november 30-ig, történő elkészítéséért - a jegyző felelős. 
(7) A koncepció összeállításában a számviteli előadó működik közre.  

6. § 
 

A polgármesteri hivatal előzetes költségvetési javaslatának elkészítése 
 

(1) Az előzetes költségvetési javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az adott évre 
vonatkozó költségvetési törvényt, az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. törvény, az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet előírásait, 
valamint az önkormányzat költségvetési koncepciójában foglaltakat, valamint a 
költségvetéshez kapcsolódó önkormányzati rendeleteket. 

(2) A polgármesteri hivatal előzetes költségvetési javaslatát a számviteli előadó készíti el, amely 
tartalmazza a részben önállóan gazdálkodó szervezetek költségvetését is. 

(3) A részben önállóan gazdálkodó szervezetek vezetői az általuk vezetett intézmények 
tekintetében kötelesek elemi költségvetési javaslatot készíteni. 

(4) Az intézmények vezetői által szolgáltatott adatok valódiságáért az intézmény vezetője felel. 
(5) A költségvetési javaslatot úgy kell összeállítani, hogy külön-külön tartalmazza 
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a) az alap-előirányzatot, 
b) az előirányzati többletet. 

(6) A költségvetési tervezet összeállításánál figyelembe kell venni a működési struktúrában 
bekövetkezett változásokat, azok számszerű hatásait. Továbbá számításba kell venni az 
inflációs hatásokat, és szem előtt kell tartani a takarékosságra vonatkozó törekvéseket. 

 
7. § 

 
A költségvetési rendelettervezet összeállítása 

 
(1) A költségvetési rendelet tervezetet a következő szerkezetben kell elkészíteni: 

a) az önkormányzat és az önállóan, illetve a  részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervek bevételei forrásonként – a pénzügyminiszter elemi 
költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím – 
csoportonkénti részletezettségben; 

b) a működési, fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként 
részletezve; 

− a személyi jellegű juttatásokat, 
− a munkaadót terhelő járulékokat (társadalom biztosítási járulék + 

munkaadói járulék) 
− dologi jellegű kiadásokat, 
− az ellátottak pénzbeli juttatásait, 
− a speciális célú támogatásokat. 

c) a felújítási előirányzatok célonként; 
d) a felhalmozási kiadások feladatonként; 
e) az önkormányzati hivatal költségvetése feladatonként, valamint külön tételben 

1. az általános, és 
2. a céltartalék (ezen belül elkülönítetten a költségvetési törvényben előírt 

államháztartási tartalék képzésére szolgáló előirányzat); 
f) éves létszámkeret önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési 

szervenként; 
g) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban; 
h) a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató 

jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de - a finanszírozási műveleteket 
is figyelembe véve - együttesen egyensúlyban a rendelet mellékletében be kell 
mutatni; 

i) az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-
felhasználási ütemterv; 

j) elkülönítetten az európai uniós támogatásával megvalósuló projektek bevételei, 
kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő 
hozzájárulások. 

(2) A költségvetési rendeletnek mindezt 
a) a helyi önkormányzatra, azon belül a polgármesteri hivatalra, valamint 
b) külön részben a részben önállóan gazdálkodó intézményekre 

elkülönítetten és összesítve együttesen is tartalmaznia kell. 
(3) A költségvetési rendelet tervezet elkészítéséért a jegyző felelős.  
(4) A rendelettervezet összeállításában közreműködik: a számviteli előadó. 
(5) A rendelet-tervezetet az önkormányzat pénzügyi ellenőrző bizottsága megtárgyalja és 

véleményezi, a további bizottságok megtárgyalhatják. 
(6) A költségvetési rendelet-tervezetet adott év február 15. napjáig a képviselő-testület elé kell 

terjeszteni. 
(7) A beterjesztett költségvetéshez csatolni kell a könyvvizsgáló írásos jelentését. 
 

8. § 
 

A költségvetési rendelet megküldése a költségvetési szervek részére 
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(1) A képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendeletben foglalt és a költségvetési szervek 

számára kötelezően betartandó előirányzatokról, valamint a költségvetés végrehajtására 
vonatkozó szabályokról - a rendelet (vagy kivonatának) megküldésével - tájékoztatni kell az 
intézményeket. 

(2) A tájékoztatást a rendelet elfogadását követő 20 napon belül végre kell hajtani, melynek 
teljesítéséért a számviteli előadó felelős. 

 
 

9. § 
 

Végleges költségvetés tervezése 
 
(1) A tervezés második szakaszában az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott - 

kiemelt - előirányzatok és szabályok szerint el kell készíteni az önkormányzati hivatal elemi 
költségvetését. Az államháztartás információs rendszere számára továbbítandó, részletes 
költségvetési előirányzatokat tartalmazó költségvetést a Pénzügyminisztérium által tárgyévre 
kiadott „B./ Önkormányzati költségvetés” megnevezésű nyomtatványgarnitúra űrlapjainak 
kitöltésével kell elkészíteni. 

(2) A nyomtatványgarnitúra kitöltéséért és a költségvetési szervek információs füzeteivel együtt – 
az Igazgatóság részére - határidőre történő leadásáért a számviteli előadó felelős. 

 
10. § 

 
Előirányzat módosítás 

 
(1) A testület által a költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként jóváhagyott előirányzatok 

között előirányzat átcsoportosításokat, illetve előirányzat módosításokat a polgármesteri 
hivatal jegyzőjénél kell kezdeményezni, aki jogszerűségi vizsgálatot végez. 

(2) A központi költségvetés által biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a 
képviselő-testületet. 

(3) A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb adott év december 31. napjáig a 
költségvetési rendeletnek ilyen irányú módosításáról. 

(4) Az előirányzat átcsoportosításra illetve módosításra vonatkozó javaslat elkészítéséért a 
számviteli előadó felelős. 

(5) Az előirányzat módosításokról nyilvántartást kell vezetni, amelyért számviteli előadó felelős. 
 

V. Fejezet 
 

Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 
 

11. § 
 

Vagyonnyilvántartás, vagyonleltár 
 
(1) Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint azok kezelésével összefüggő alapvető 

szabályokat az önkormányzat vagyonrendelete tartalmazza. 
(2) A rendelet végrehajtásával kapcsolatos, polgármesteri hivatalon belüli feladatok és eljárások a 

következők. 
(3) Az önkormányzat vagyonának folyamatos, naprakész főkönyvi nyilvántartását a számviteli 

előadó, az analitikus nyilvántartást a pénzügyi előadó végzi. 
(4) Az önkormányzati vagyon részét képező törzsvagyont a forgalomképes vagyontól 

elkülönítetten kell nyilvántartani. 
(5) A törzsvagyont 

a) a forgalomképtelen és 
b) a korlátozottan forgalomképes 

vagyonként kell nyilvántartani.  
(6) A befektetett eszközökről befektetési formánként külön nyilvántartást kell vezetni. 
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(7) A vagyonnal kapcsolatos teljes körű, részletes nyilvántartási rendszer kialakításáért a jegyző, a 
főkönyvi nyilvántartásért a számviteli előadó, az analitikus nyilvántartásért a pénzügyi előadó, 
az ingatlanvagyon-kataszter folyamatos, naprakész vezetéséért az igazgatási előadó II. a 
felelős. 

(8) A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban be kell mutatni. 
(9) A vagyonleltárban 

a) tételesen - értékben és mennyiségben - szerepeltetni kell 
− az önkormányzat tulajdonában és 
− a polgármesteri hivatal, valamint 
− az intézmények kezelésében lévő, értékben nyilvántartott immateriális javakat, 

tárgyi eszközöket és befektetett pénzügyi eszközöket, 
b) összevont értékben szerepeltetni kell az önkormányzati vagyon részét képező és 

− a polgármesteri hivatal, illetve 
− az intézmények kezelésében lévő készletek, valamint a követelések, pénzügyi 

elszámolások értékét, 
c) tételesen szerepeltetni kell - mennyiségben - az érték nélkül nyilvántartott 

vagyontárgyakat (közutak, földterületek, parkok, közművek), továbbá a vagyoni 
értékű jogokat. 

(10) A zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás elkészítéséért a pénzügyi előadó felelős. 
 
 

12. § 
 

Ingatlanvagyon nyilvántartás és adatszolgáltatás 
 
(1) A Polgármesteri Hivatalnak az önkormányzatok tulajdonában levő ingatlanvagyon 

nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 48/2001. (III. 27.) Kormányrendelettel 
módosított 147/1992. (XI. 6.) Kormányrendelet és annak melléklete szerinti ingatlanvagyon-
katasztert kell felfektetni és folyamatosan vezetni. 

 
(2) Az ingatlanvagyon-kataszter 

a) felfektetése, 
b) folyamatos vezetése, valamint 
c) a változások átvezetése és 
d) az adatszolgáltatás teljesítése 

az igazgatási előadó II. feladata. 
 
(3) Az adatszolgáltatás csak a jegyző aláírásával teljesíthető. 
 

VI. Fejezet 
 

Munkaerő és bérgazdálkodás 
 

13. § 
 
(1) A polgármesteri hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
(2) A kinevezéssel, az átsorolással, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos előkészítő 

munkálatokat (kinevezés, munkaszerződés, átsorolás, munkaviszony megszüntető határozat 
stb. elkészítése) a pénzügyi előadó végzi. 

(3) A polgármesteri hivatal és a Magyar Államkincstár Heves Megyei Igazgatósága (a 
továbbiakban: Igazgatóság) közötti –létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó – folyamatos 
munkakapcsolatot a pénzügyi előadó biztosítja, mint jelentőfelelős. 

(4) A személyét és a személyében beállott változást az Igazgatósággal a jegyző közli. 
(5) A felelős továbbítja a Igazgatósághoz mindazokat a 

a) rendelkezéseket, 
b) jelentéseket, 
c) okmányokat, 
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amelyek az illetmények, társadalombiztosítási ellátások és egyéb járandóságok folyósítására 
közvetlenül vagy közvetve kihatással vannak. 

(6) A munkaviszony létesítésére, megszűnésére vonatkozó okmányokat és bérkihatású 
rendelkezéseket 24 órán belül kell az Igazgatósághoz megküldeni. 

(7) A dolgozók személyi, családi és szolgálati adataiban bekövetkezett változásokat az 
Igazgatósághoz minden esetben be kell jelenteni. 

(8) Az egyéb személyi jellegű kifizetéseket, a külső személyek részére teljesített kifizetéseket, 
valamint az egyéb jelentési kötelezettséggel terhelt adatokat a tárgyhót követő hó 3. napjáig 
kell jelenteni az Igazgatóság felé. 

(9) A jelentő-felelősnek az itt nem érintett kérdésekben az Igazgatóság által kialakított szabályok 
szerint kell eljárnia, az adatközlés, változásjelentés során az Igazgatóság által rendszeresített 
nyomtatványokat kell alkalmaznia. 

(10) A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó naprakész nyilvántartásokat a jelentő-felelős 
vezeti. 

(11) Az Igazgatóság részére történő jelentések határidőre való teljesítéséhez a vonatkozó 
dokumentumokat, bizonylatokat haladéktalanul át kell adni a jelentő-felelős részére 
abban az esetben, ha azokat nem ő kezeli, illetve nem ő készíti elő. 

 
VII. Fejezet 

 
A költségvetés végrehajtásával összefüggő feladatok 

 
Gazdálkodási jogkörök szabályozása 

 
14. § 

 
Kötelezettségvállalás 

(1) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal részéről a beszerzéssel, beruházással, felújítással és 
karbantartással kapcsolatos vállalkozási, szállítási szerződésben csak a polgármester vállalhat 
kötelezettséget. 

(2) A polgármester tartós távolléte esetén az ide vonatkozó helyi szabályzatban meghatározott 
személyek vállalhatnak kötelezettséget. 

(3) A kötelezettségvállalásról nyilvántartást kell vezetni, amelynek vezetéséért a számviteli előadó 
felelős. 

 
15. § 

 
Érvényesítés 

Az érvényesítéssel kapcsolatos feladatokat, bakszámlát érintő esetekben a számviteli előadó, 
pénztárt érintő esetekben a pénztáros végzi el.  
 

16. § 
 

Utalványozás 
(1) Az utalványozás rendjére vonatkozó szabályok - az ebben a pontban leírt kivételtől eltekintve - 

azonosak a 14. §-ban leírtakkal. 
(2) A polgármester tartós távolléte esetén utalványozásra az általa írásban felhatalmazott személy 

jogosult. 
 

17. § 
 

Ellenjegyzés 
Az ellenjegyzési jogkört – a választási, népszavazási pénzeszközök felhasználása kivételével - 
kifizetés jogcímétől függetlenül a jegyző gyakorolja. A fenti kivételek esetén ellenjegyzésre a jegyző 
által írásban felhatalmazott személy jogosult. 
 

18. § 
 
Az operatív gazdálkodási jogkört gyakorlók (kötelezettségvállaló, utalványozó, 

ellenjegyző, érvényesítő) feladatai 
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Kötelezettségvállalás 

(1) Az önkormányzat (polgármesteri hivatal) anyagi eszközeinek felhasználását maga után vonó 
intézkedés, amelynek következményeit, ha a feltétel (pl. munkavégzés, anyag-, áruszállítás, 
szolgáltatás) bekövetkezett, viselni kell. 

(2) A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott (módosított) 
költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. 

(3) Kötelezettségvállalás csak írásban és az arra jogosult, a 17. §-ban megjelölt személy 
ellenjegyzése után történhet. 

(4) A kötelezettségvállalás dokumentuma lehet: 
a) alkalmazási okirat, 
b) szerződés, 
c) megállapodás, 
d) visszaigazolt megrendelés, 
e) a jóváhagyott feladat megvalósítása érdekében kötött, szerződéssel alátámasztott és 

a Kincstárnak az adott évben december 20-áig bejelentett – az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 72. §-ában 
szereplő – Engedélyokirat, illetve Alapokmány, 

f) a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentuma, 
g) az intézménynél a kötelezettségvállalás rendjét meghatározó szabályzatban foglalt 

egyéb okirat. 
(5) A kötelezettségvállalásokról folyamatos nyilvántartást kell vezetni, amelyet a számviteli 

előadó végez. 
 

19. § 
 

Érvényesítés 
(1) A számla beérkezését követő, de az elvégzett munka, a szállított anyag, áru, a teljesített 

szolgáltatás kifizetését, illetőleg a bevételek beszedését megelőző ellenőrző tevékenység. Az 
érvényesítés során felül kell vizsgálni, hogy a bizonylatok megfelelnek-e az alaki és tartalmi 
követelményeknek. 

(2) Az érvényesítési feladattal megbízott személy e feladat keretében köteles meggyőződni arról, 
hogy 

a) a teljesítés kötelezettségvállalás alapján és annak megfelelően történt-e meg, 
b) jogszabály szerint jogos-e a követelés, 
c) a számla megfelel-e az alaki követelményeknek (kibocsátó, aláírás, bélyegző), 
d) a számla számszakilag helyes-e, 
e) a befektetett eszközök, készletek bevételezése megtörtént-e, 
f) az elvégzett munka, a szolgáltatás, a megrendelő által történő átvétele megtörtént-

e. 
 

20. § 
 

Utalványozás 
(1) Az érvényesítést követő gazdasági tevékenység, ami 

a) a kiadások teljesítésének 
b) a bevételek beszedésének - a kötelezettségvállaló, és utalványozó által történő - 

elrendelését jelenti. 
(2) Az utalványozás utalványrendelettel történik. Az utalványrendelet külön írásbeli rendelkezés, 

amely tartalmazza: 
a) az utalvány megnevezését, 
b) a kifizetés vagy bevétel jogcímét, 
c) a fizetés időpontját és módját, 
d) az érintett szakfeladat, illetve a főkönyvi számla számát, megnevezését, 
e) az utalványozás keltét, valamint az utalványozó, ellenjegyző aláírását, 
f)  a könyvelés keltét, a könyvelő aláírását. 

(3) Az utalványozás csak az ellenjegyzésre jogosult személy aláírásával együtt érvényes. 
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(4) Nem kell külön utalványozni a termékértékesítésből, szolgáltatásból - számla, egyszerűsített 
számla, számlát helyettesítő okirat, átutalási postautalvány alapján - befolyó bevétel 
beszedését. 

 
21. § 

 
Ellenjegyzés 

(1) Az ellenjegyzési feladattal megbízott személy köteles meggyőződni arról, hogy 
a) a kötelezettségvállalók és az utalványozók az arra jogosult személyek voltak-e, 
b) a jogszabályokat, a képviselő-testület rendeleteit, határozatait, valamint a belső 

szabályzatokat betartották-e, 
c) a kiadások teljesítéséhez a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll-e. 

(2) Amennyiben az ellenjegyző szabálytalanságot állapít meg, köteles arról a kötelezettségvállalót, 
utalványozót tájékoztatni, aki az intézkedését korrigálhatja, visszavonhatja. 

(3) Amennyiben ez nem történik meg, az ellenjegyzésre jogosultnak a kötelezettségvállalást 
jelentő okmányt, ha nem ért vele egyet „a kötelezettségvállalás ellenjegyzése utasításra 
történt” záradékkal kell ellátnia, és erről az önkormányzat képviselő-testületét 8 napon belül 
értesíteni kell. 

(4) A kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés részletes szabályait a 
kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés, érvényesítés rendjére vonatkozó szabályzat 
rögzíti. 

22. § 
 

Pénzeszközök kezelése 
(1) A polgármesteri hivatal (önkormányzat) költségvetésének végrehajtása során jelentkező 

bevételeket és teljesítendő kiadásokat az önkormányzat által meghatározott GYÖNGYÖS-
MÁTRA TAKRÉKSZÖVETKEZETNÉL vezetett bankszámlán, és a házipénztárban kell kezelni. 

(2) A polgármesteri hivatal csak 
a) egy pénzintézetnél nyithat költségvetési számlát, illetve költségvetési alszámlát, 
b) egy elszámolási számlával rendelkezhet. 

(3) A költségvetési gazdálkodással és a pénzellátással kapcsolatos minden pénzforgalmat ezen a 
számlán kell lebonyolítani. 

(4) A költségvetési elszámolási számlán levő szabad pénzeszközök - a központi költségvetésből 
származó hozzájárulások és támogatások kivételével - bármely pénzintézetnél elhelyezhetők. 

(5) A bankszámlákon kezelt pénzeszközök felett a rendelkezési jogot a következő személyek 
gyakorolják: 

a) polgármester, 
b) jegyző, 
c) számviteli előadó, 
d) pénzügyi előadó. 

(6) A bankszámla pénzforgalmának bonyolítása során a számláról kiadást csak az érvényesített, 
utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján lehet teljesíteni. Bizonylat nélkül „átutalási 
megbízás” a bankba nem küldhető, beszedési megbízás nem fogadható. 

(7) A pénzforgalom bonyolításáról a bankkal bankszámla-szerződést kell kötni. A bankszámla 
feletti rendelkezés feltételeit az aláírás bejelentőn kell a bankhoz bejelenteni, amelyben meg 
kell határozni az aláírók sorrendjét is. 

(8) A készpénzforgalom elsősorban a polgármesteri hivatal házipénztárában bonyolódik. Ennek 
szabályait a külön készített pénzkezelési szabályzat tartalmazza. A készpénzen kívüli 
pénzforgalom (átutalás, beszedési megbízás) a számlák, szerződések, megállapodások és 
egyéb okmányok alapján a polgármesteri hivatal elszámolási számláján bonyolódik. 

 
VIII. Fejezet 

Számviteli nyilvántartások vezetése 
 

23. § 
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(1) A számviteli nyilvántartások vezetése során érvényesíteni kell a számviteli törvényben és az 
államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló, módosított 249/2000. (XII.24.)  kormányrendeletben meghatározott alapelveket. 

(2) Minden gazdasági eseményről, mely az önkormányzat eszközeinek, illetve forrásainak 
állományát, vagy összetételét megváltoztatja bizonylatot kell kiállítani. A számviteli 
nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján lehet adatokat 
bejegyezni. 

(3) A bizonylatokon az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező 
megőrzési határidőig olvashatók legyenek. 

(4) A szigorú számadási kötelezettség alá vont bizonylatok rendjét a számviteli politika 
tartalmazza. 

 
IX. Fejezet 

 
Adatszolgáltatáshoz, beszámoló készítéséhez kapcsolódó feladatok 

 
24. § 

 
Időközi költségvetési jelentés 

 
(1) Az önkormányzat a költségvetési gazdálkodásának alakulásáról - a költségvetési szerveket is 

magában foglaló - időközi költségvetési jelentést köteles összeállítani.  
(2) Az időközi költségvetési jelentést az államháztartás működési rendjéről szóló, többször 

módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározott módon kell összeállítani.  
(3) Az önkormányzati szintre összesített adatokat a tárgyév 

a)  I-III. hónapjáról április 20. napjáig, 
b)  I-V. hónapjáról június 20. napjáig, míg 
c)  I-IX. hónapjáról október 20. napjáig  
d)  I-XII. hónapjáról a tárgyévet követő január 20. napjáig 

kell megküldeni az Igazgatósághoz. 
(4) Az önkormányzati szintű időközi költségvetési jelentés összeállításáért és az Igazgatósághoz 

történő továbbításáért a számviteli előadó a felelős. 
 

25. § 
 

Időközi mérlegjelentés 
 
(1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek, valamint az önkormányzati 

hivatalnak az eszközei és forrásai alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi 
számláinak adataiból összeállított mérlegjelentést kell készítenie az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 12. számú melléklete szerint. 

(2) Az évközi mérlegjelentéseket tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig, a negyedik 
negyedévre vonatkozóan az éves beszámoló benyújtásának határidejével megegyezően kell az 
Igazgatósághoz benyújtani.  

(3) A polgármesteri hivatal időközi mérlegjelentésének összeállításáért, valamint annak, az 
intézményi időközi mérlegjelentésekkel együtt az Igazgatósághoz történő továbbításáért a 
számviteli előadó felelős.  

 
26. § 

 
A költségvetési beszámoló összeállításával kapcsolatos feladatok 

 
(1) A polgármesteri hivatal az előirányzatok felhasználásáról és a gazdálkodásról a költségvetési 

szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló Kormányrendelet előírásai 
szerint féléves és éves beszámolót köteles készíteni. 

(2) A beszámolót az önkormányzat által meghatározott határidőre és tartalommal kell elkészíteni, 
a Pénzügyminisztériumnak a zárszámadásra vonatkozó tájékoztató figyelembe vételével. A 
beszámolót a gazdasági szervezet állítja össze a beszámoló füzet űrlapjainak kitöltésével. 
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27. § 
 

A féléves beszámoló tartalma, a beszámoló készítés feladata 
 
(1) A féléves beszámoló csak a költségvetés pénzügyi helyzetét mutatja be, mivel az eszközöket és 

forrásokat tartalmazó  mérleget, pénzmaradvány-kimutatást és eredmény-kimutatást nem 
tartalmazza. 

(2) A féléves beszámoló 
a) pénzforgalmi jelentést és 
b) az éves költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom 

egyeztetését 
tartalmazza. 

(3) A polgármesteri hivatalnak a féléves beszámolási kötelezettsége során a Pénzügyminisztérium 
által összeállított „Önkormányzati költségvetési beszámoló” (féléves) nyomtatvány-garnitúra 
űrlapjainak kitöltésével kell eleget tennie. 

(4) A pénzforgalmi jelentés - az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben - 
tartalmazza az eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzatokat, a ténylegesen befolyt 
(beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli bevételeket, a ténylegesen teljesített 
kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül főbb jogcímenként. 

(5) A pénzforgalom egyeztetésénél a nyitó pénzkészlet (pénztárak és betétkönyvek, költségvetési 
bankszámlák, előirányzat-felhasználási keretszámlák) állományából kiindulva a pénzforgalom 
változását, majd a záró pénzkészletet kell bemutatni. 

(6) A féléves beszámolót a naptári év első félévéről június 30-i fordulónappal kell elkészíteni. 
(7) A féléves beszámoló összeállításáért és az Igazgatósághoz határidőre történő továbbításáért a 

gazdálkodási előadó felelős. 
 

28. § 
 

Az éves beszámoló tartalma, beszámoló készítéssel kapcsolatos feladatok 
 
(1) Az éves költségvetési beszámoló részei: 

a) könyvviteli mérleg, 
b) pénzforgalmi jelentés, 
c) pénzmaradvány-kimutatás, 
d) eredmény-kimutatás, 
e) kiegészítő mellékletek. 

(2) Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségének a Pénzügyminisztérium által 
összeállított „Önkormányzati Költségvetési Beszámoló” -val tesz eleget. 

(3) Az éves beszámolót a főkönyvi kivonat adataiból – év végi, december 31-i fordulónapot 
figyelembe véve – kell elkészíteni. 

(4) A főkönyvi kivonat összeállítása előtt a következőket kell biztosítani: 
a) leltár készítése, kiértékelése és átvezetése a könyvelés adatain, 
b) az előirányzatok egyeztetése a felügyeleti szervvel a kiemelt előirányzatokra, az 

irányítószervi és saját hatáskörű átcsoportosításokra vonatkozóan, 
c) év végi zárlati munkák elkészítése, 
d) a mérleg összeállítása a mérlegtételek értékelésével. 

(5) Az év végi zárlati munkák során a következőket kell elvégezni: 
a) a bankszámlák egyenlegének egyeztetését a december havi utolsó bankszámla-

kivonat adataival, 
b) a pénztárjelentések december havi utolsó adatainak egyeztetését a főkönyvi 

pénztár-számla adatával, 
c) a polgármesteri hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények  részére  kiutalt  

ellátmány egyenlegének egyeztetését, 
d) a decemberben kifizetett bérek elszámolását feladás alapján, 
e) a bevételek és kiadások könyvelését december 31-ig szakfeladatonként, 
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f) a leltárral megállapított készletek, követelések (adósok, vevők, egyéb követelések) 
és kötelezettségek (szállítók) állomány-változásának elszámolását a tőkeváltozással 
szemben, 

g) a pénzforgalmi jelentés elkészítését követően az állományi és forgalmi számlák 
átvezetését az állományi számlákra a tőkeváltozással egyidejűleg történő 
elszámolással, 

h) az értékcsökkenések, értékvesztések elszámolását, 
i) a likvid hitelek és forgatási célú értékpapírok forgalmának nettósítása. 

(6) Az éves beszámoló összeállításáért és az Igazgatósághoz határidőre történő továbbításáért a 
gazdálkodási előadó felelős. 

(7) A beszámoló részét képezi 
a) a normatív állami hozzájárulásokkal valamint 
b) a címzett- és céltámogatásokkal 

történő elszámolás. 
(8) A normatív állami hozzájárulással való elszámolás érdekében a tényleges mutatószámoknak 

az intézményektől - írásban, az intézményvezető által aláírt formában - történő begyűjtéséért 
a számviteli előadó felelős. 

(9) A tényleges mutatószámokra vonatkozó adatszolgáltatás határidejét úgy kell kialakítani, hogy 
annak ellenőrzése a beszámoló elkészítéséig megtörténhessen. Az intézmények által 
szolgáltatott adatokat a beszámoló végleges összeállítása, az Igazgatóság részére történő 
leadása előtt ellenőrizni kell. A szolgáltatott adatokért az intézményvezető tartozik 
felelőséggel. 

(10) A mutatószámok ellenőrzéséért a jegyző felelős. 
(11) Az állami költségvetéssel történő elszámolás pénzügyi teljesítéséért a számviteli előadó a 

felelős. 
 
(12) Az éves beszámoló keretében információt kell szolgáltatni továbbá az igénybevett 

a) cél és 
b) címzett támogatásokról. 

 
29. § 

 
Zárszámadás 

 
(1) A zárszámadási rendelettervezet elkészítéséért a jegyző felelős. 
(2) A zárszámadást az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos 

szerkezetben kell összeállítani. 
(3) A rendelettervezetet április 30-ig kell a képviselő-testület elé terjeszteni. 
(4) Az önkormányzat zárszámadásának összeállításával kapcsolatban az intézményvezetőknek 

adatszolgáltatási kötelezettségük van. 
 
 

X. Fejezet 
 
A gazdálkodás rendjét meghatározó belső szabályzatok készítésére, tartalmára 
vonatkozó előírások 
 

30. § 
 
(1) A polgármesteri hivatalnál a gazdálkodás viteléhez a következő szabályzatokat kell elkészíteni 

és folyamatosan karbantartani: 
a) a számlarend, 
b) számviteli politika, 
c) leltározási és selejtezési szabályzat, 
d) a bizonylati szabályzat, 
e) pénzkezelési szabályzat, 
f) számlakeret tükör, együttműködési megállapodás, kötelezettségvállalási szabályzat, 

önköltség-számítási szabályzat. 
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31. § 

 
S Z Á M L A R E N D 

a) számviteli alapelvek érvényesülését, 
b) az alkalmazandó főkönyvi számlák, számát, megnevezését, 
c) az egyes számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások körét, 
d) a főkönyvi számlák vezetésének módját, az egyeztetési kötelezettségeket, 
e) a 100.000 Ft alatti (kisértékű), immateriális javak, tárgyi eszközök besorolásának 

és elszámolásának rendjét, 
f) a készlet nyilvántartási árát, 
g) az önköltségszámítás rendjét. 

 
A számlarend összeállításáért és aktualizálásáért a számviteli előadó a felelős. 
 

32. § 
 

BIZONYLATI SZABÁLYZAT 
a) bizonylati szabályzat célja, tartalma, 
b) bizonylati elv, bizonylati fegyelem, 
c) bizonylat fogalma, alaki és tartalmi kellékei, 
d) szigorú számadási kötelezettség körébe tartozó bizonylatok felhasználása, 

nyilvántartása, 
e) szigorú számadású nyomtatványok tételes felsorolása, 
f) szigorú számadású nyomtatványok átvétele és nyilvántartása, 
g) szigorú számadású nyomtatványok teljes körűségének ellenőrzése, 
h) a szigorú számadású nyomtatványok tárolása, őrzése, 
i) szigorú számadású nyomtatványok kiadása, felhasználása, 
j) a bizonylatok kiállítása, helyesbítése, 
k) a bizonylatok feldolgozása és ellenőrzése, 
l) a bizonylatok alaki ellenőrzése, 
m) a bizonylatok számszaki ellenőrzése, 
n) a bizonylatok tartalmi ellenőrzése, 
o) a bizonylatok szállítása, 
p) a bizonylatok tárolása, 
q) a bizonylatok őrzése, 
r) egyes gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatok használata, 
s) bizonylati album. 

 
A bizonylati szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a számviteli előadó a felelős. 
 

33. § 
 

SZÁMVITELI POLITIKA 
a) a számviteli politika célja tartalma, 
b) a számviteli politika részletes előírásai: 
c) immateriális javak értékcsökkenése, 
d) tárgyi eszközök értékcsökkenése, 
e) az értékcsökkenés elszámolásához kialakított módszer megváltoztatása, 
f) az 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti (kisértékű) immateriális javak és 

tárgyi eszközök elszámolási módjának meghatározása, 
g) az értékvesztés elszámolásának feltételrendszere, 
h) a beszámoló készítésének határideje, a beszámoló elkészítéséért való felelősség. 

 
A számviteli politika elkészítéséért és aktualizálásáért a számviteli előadó a felelős. 
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34. § 

 
ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 

a) az eszközök és források értékelési szabályzata elkészítésének célja és tartalma, 
b) eszközök értékelésének szabályai: 
c) a mérlegben szereplő eszközök értékelésének általános szabályai, 
d) az eszközök beszerzési és előállítási költségének tartalma, 
e) egyes eszközök értékelése, 
f) források értékelésének szabályai: 
g) a mérlegben szereplő források értékelésének általános szabályai, 
h) a mérlegben szereplő egyes források értékelése. 

 
Az eszközök és források értékelési szabályzatának elkészítéséért és aktualizálásáért a számviteli 
előadó a felelős. 
 

35. § 
LELTÁROZÁSI ÉS SELEJTEZÉSI SZABÁLYZAT 

a) a leltározással kapcsolatos fogalmi meghatározások, 
b) leltározással szemben támasztott követelmények, 
c) a leltárfelvétel előkészítése, 
d) a leltározások végrehajtása, 
e) befektetett eszközök leltározása, 
f) forgóeszközök leltározása, 
g) a leltárfelvétel bizonylatolása, 
h) a leltározás eredményének kiértékelése, 
i) az eszközök, források értékelése. 
j) a felesleges vagyontárgyak fajtái, 
k) a feleslegessé vált vagyontárgyak feltárása, 
l) a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének kezdeményezése, 
m) a kezdeményezés módja, 
n) a vagyontárgyak értékesítésének szabályai, 
o) tárgyi eszközök selejtezése, 
p) készletek selejtezése, 
q) selejtezéssel kapcsolatos számviteli elszámolások, 
r) a selejtezés végrehajtásának ellenőrzése. 

 
A selejtezési szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a pénzügyi előadó a felelős. 
 

36. § 
PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

a) a bankszámla nyitás feltételei, 
b) a megnyitott bankszámlák felsorolása, 
c) a házipénztár fogalma, feladata, rendeltetése, 
d) a házipénztári pénzkezelés személyi feltételei, 
e) pénztáros feladatai, 
f) pénztárellenőr feladatai, 
g) utalványozásra, ellenjegyzésre, érvényesítésre jogosultak körének és feladatának 

meghatározása, 
h) az egyes feladatokkal összeférhetetlen munkakörök meghatározása, 
i) a szükséges pénzkészlet biztosítása, 
j) a befizetések, kifizetések szabályozása, 
k) pénztárzárlat rendszerességének szabályozása, 
l) pénztáros helyettesítése, 
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m) pénztári kulcsok kezelése, 
n) pénz szállítása, 
o) pénztári nyilvántartás, 
p) elszámolásra kiadott összegek nyilvántartása, 
q) letétek kezelése, nyilvántartása, 
r) értékpapírok kezelése, nyilvántartása, 
s) valuta (deviza) kezelése, nyilvántartása, 
t) szigorú számadású nyomtatványok kezelése. 

 
A pénzkezelés szabályzat elkészítéséért és aktualizálásáért a pénztáros a felelős. 
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Megismerési nyilatkozat 
 

Az ügyrendben foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a 
munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 
 

Név Beosztás Kelt Aláírás 
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2. számú melléklet 

 

Költségvetési ellenőrzés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartalom 

I. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 
II. Az ellenőrzési nyomvonal 
III. A belső ellenőrzési kötelezettség, az ellenőrzést végző személy/szervezet 
jogállásának, feladatának meghatározása 
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I. 
A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje 

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/A. § (5) 
bekezdése alapján a költségvetési szerv vezetője köteles rendelkezni a szabálytalanságok 
kezelésének eljárásrendjéről, amely a szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi. A 
szervnél előforduló szabálytalanságok kezelésére az itt meghatározott eljárásrendet kell 
alkalmazni. 

1. Hatály 
A szabályzat az önkormányzat, mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzésére terjed ki. 

2. Szabálytalanság 

2.1. A szabálytalanság, valamely létező szabálytól: 
a) központi jogszabályi rendelkezéstől, 
b) helyi rendelettől, 
c) egyéb belső szabályzattól, utasítástól 

való eltérést, ott megfogalmazott elvárás be nem 
tartását jelenti. 

2.2. A szabályok be nem tartása adódhat 
a) nem megfelelő cselekményből, 
b) mulasztásból, 
c) hiányosságból. 

3. Jelen eljárásrend tekintetében a szabálytalanságok körének meghatározása 
 

3.1. Jelen eljárásrend tekintetében szabálytalanságnak minősülnek azok a 
szabálytalanságok, melyek mértékük alapján 
a) a büntető-, 
b) szabálysértési, 
c) kártérítési, illetve 
d) fegyelmi eljárás megindítására adnak okot. 

4. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja 

4.1. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok 
(újbóli) előfordulásának megelőzése. 

4.2. A megelőzés érdekében a szabálytalanságok kiküszöbölésére, megakadályozására a 
FEUVE rendszerbe új elemeket kell beépíteni, hogy az előzetes, a folyamatos, 
valamint az utólagos vezetői ellenőrzés eszközével a szabálytalanság előfordulása, 
illetve ismételt felmerülése kivédhető legyen. 

4.3. A FEUVE rendszerben az ellenőrzési pontok kialakításakor figyelembe kell venni a 
független belső ellenőrzés érintett területre vonatkozó megállapításait, különös 
tekintettel a mulasztások, hiányosságok, helytelen cselekmények tényére, okaira, 
körülményeire, illetve a felelősökre. 

4.4. A FEUVE rendszer karbantartása, fejlesztése során a független belső ellenőrzési 
tapasztalatokat úgy kell hasznosítani, hogy az adott területre meghatározott részletes 
szabályozással, a szabályozás megismertetésével, a szabályozás betartatásával, illetve 
közvetlen felelősök meghatározásával az újabb szabálytalanságok kivédhetőek 
legyenek. 

5. Általános elvek 
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5.1. A FEUVE rendszer kialakításáért felelős költségvetési szerv vezetőjének kell 
gondoskodnia arról, hogy az első szintű pénzügyi irányítási és kontroll rendszer 
megfelelőségének és hatékonyságának vizsgálatával és értékelésével a 
szabálytalanságok bekövetkezését elkerüljék. 

5.2. A FEUVE rendszer kielégítő működését biztosítani kell a szerv minden tevékenysége 
vonatkozásában. 

5.3. A szerv azon tevékenységeire, működési folyamataira, ahol a szabálytalanságok 
előfordulásának kockázata magas, külön figyelmet kell fordítani. 

5.4. A FEUVE rendszer ezen területekhez kapcsolódva olyan elemeket határoz meg, mely 
olyan feladatokat ír elő, amelyek kiküszöbölik az elkövetés lehetőségét, illetve 
korlátozzák az okozható kár mértékét. 

6. A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok kiemelt kezelése a 
szabálytalanságok megelőzése érdekében 

6.1. A szervnél nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok a következők: 
a) a tervezési folyamatok egyes területei, 
b) az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 

tevékenységek, 

c) a szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, 
folyamatnak minősített területek, 

d) a pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 
minősített területek. 

6.2. A tervezési folyamatok esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a 
következő: 

6.2.1. A korábbi évek tapasztalatai alapján, - a költségvetési beszámolók adatait is 
figyelembe véve, - meg kell keresni azokat a tételeket, melyek különösen fontos 
területek, (elsősorban olyan területek, ahol nagyobb mennyiségű készpénz, illetve 
készletmozgás van); 

6.2.2. Gondoskodni kell a nagyobb, egyösszegű kiadások teljesítésével járó területek, pl: 
beruházások, rendszeres intézmény finanszírozások fokozott ellenőrzési rendjének 
meghatározásáról; 

6.2.3. Biztosítani kell egyes, az elmúlt évek tapasztalatai, illetve a megváltozott 
szabályozások miatt megnőtt jelentésű területek fokozott ellenőrzését, a 
szabályosság kontrollálását. 

6.2.4. Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak 
a tervezési tevékenységre is. 

6.3. Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok, 
tevékenységek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 

6.3.1. Meg kell határozni, írásban rögzíteni kell olyan belső rendet, politikát, melyek az 
illegális pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák. 

6.3.2. Gondoskodni kell arról, hogy a szerv dolgozói számára ismert eljárásrend legyen 
arra az esetre, ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Ismertnek kell 
lenni az ilyen esetek bejelentési, illetve vizsgálati szabályainak. 

6.3.3. Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusairól, 
területeiről, feladathoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről. 

6.4. Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folyamatait az 
alábbi ismérvek alapján kell meghatározni: 

6.4.1. az adott terület költségvetési terv, illetve tényszám adatai költségvetési főösszeghez 
viszonyított nagyságrendjének vizsgálatával, - azt a százalékot, melytől jelentős 
tételnek számítható a terület, a szerv a vizsgálat során maga - de írásban is rögzítve - 
határozza meg, 
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6.4.2. az adott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának 
vizsgálatával, azaz annak ellenőrzésével, hogy a terület milyen mélységig 
szabályozott, a szabályozást az érintettek megismerték-e, a szabályok betartását a 
tevékenység során ellenőrzik-e, utólag mikor történt ellenőrzés, illetve, hogy a 
területet érintette e a független belső ellenőri, illetve esetleg külső ellenőri 
tevékenység. Az a terület lesz figyelmet érdemlő, mely az ellenőrzés szempontjából a 
legkevésbé lefedett. 
A fenti két fő szempont együttes értékelésével kell meghatározni azokat a 
területeket, melyek a legnagyobb figyelmet igénylik. 

6.5. A szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, 
folyamatnak minősített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendje a következő: 

6.5.1. rendszeresen át kell tekinteti a szerv belső eljárásrendjét, különös tekintettel a belső 
szabályozottságra, és az ott szabályozott folyamatokra, 

6.5.2. vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, 
eltérés esetén meg kell keresni az okokat és a szabályosság követelményének 
megfelelően gondoskodni kell a szabályok módosításáról, illetve a betartatás 
ellenőrzéséről. 

6.6. A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 
minősített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a 
következő: 
a valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában való 
teljes végigkísérése történik meg. 

6.7. Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl.: 
a) dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomonkövetése, 
b) a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre, 
c) a beruházások pénzügyi lebonyolítása, stb. 

6.8. A pénzügyi tranzakció csoport egyik lehetséges területének a dologi kiadások 
készletbeszerzéseinek nyomonkövetése esetében a tényleges ellenőrzési feladatok 
például a következők lehetnek: 

6.8.1. a beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumának vizsgálata, 
6.8.2. a beszerzés kezdeményezés ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség 

szempontjából, 
6.8.3. a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból: 

a) a megrendelő jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló, 
b) megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az 

ellenjegyzése, 

c) az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e, 
d) gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e; 

6.8.4. a megrendelés nyilvántartása megfelelőségének, átlátható rendszerben történő 
kezelésének ellenőrzése, 

6.8.5. a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek 
áttekintése, 

6.8.6. a készletjellegű termékek beérkezést követő nyilvántartásba vételének, 
tárolásának vizsgálata, 

6.8.7. a pénzügyi teljesítés előtt az érvényesítői feladatok ellátásának teljes ellenőrzése – 
a feladat valamennyi mozzanatára kiterjedően, 

6.8.8. a pénzügyi teljesítés előtt az utalványozás körülményeinek, megalapozottságának 
áttekintése, 

6.8.9. az utalvány ellenjegyzésének ellenőrzése, 
6.8.10. a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata, 
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6.8.11. a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomonkövetése. 

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a ténylegesen vizsgálandó területeket, valamint a 
részterületeket mindig a feladat-ellátáskor kell külön, írásban meghatározni. 

7. A költségvetési szerv vezetőjének értékelési feladata a szabálytalanságok 
megakadályozása érdekében 

7.1. A szerv vezetője a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy 
alkalommal értékeli a szerv egyes működési folyamatait. Az értékelési feladatok 
ellátásába más személyeket, különösen a folyamatgazdákat is bevonja. 

7.2. Az értékelés során át kell, hogy tekintsék legalább a következőket: 

a) a szervnél, illetve annak tevékenységeinél, feladatellátásánál mennyire tudatos a 
FEUVE tevékenység, 

b) a FEUVE rendszer fejlesztése, javítása megfelelő ütemben történik-e, kellő 
rugalmassággal válaszol-e a feltárt szabálytalanságok kezelésére, 

c) az ellenőrzési tapasztalatok nem utalnak-e olyan területekre, ahol a FEUVE rendszer 
még nem került kialakításra, 

d) a FEUVE rendszerhez kapcsolódóan megfelelőek-e a kialakított ellenőrzési 
nyomvonalak, 

7.3. A költségvetési szerv vezetője a FEUVE tevékenységet köteles értékelni 
- a független belső ellenőr, valamint 
- a külső ellenőri szervezet megállapításai alapján is. 

 

8.  Feladatok a szabálytalanságok észlelése esetén 

A FEUVE rendszernek a következő feladatai lehetnek, ha működése során szabálytalanságot 
észlel: 

a) amennyiben a FEUVE rendszerben feladatot ellátó személy az ellenőrzési tevékenysége 
során a korábban már meghatározott - szabálytalanság gyanúját észleli, haladéktalanul 
köteles értesíteni a szerv vezetőjét; 

b) amennyiben a költségvetési szerv vezetője észleli a szabálytalanság gyanúját, köteles erről a 
képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni. 

9. A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárások 
9.1. A büntetőeljárás megindítása 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint 
bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti -
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a 
törvény büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a 
továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a 
nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén 
büntetőeljárást megindítani. A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy 
köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést 
rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 
 

9.2. Szabálysértési eljárás 
A szabálysértésekről szóló 1999. LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a 
jogellenes, tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló  cselekmény,  melyet 
törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s 
amelynek elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény 
második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1) bekezdése 
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kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről 
eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 

 
9.3. Kártérítési eljárás 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. 
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 
törvény rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony 
jellegű jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében 
irányadók továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a 
köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései. 
 

9.4. Fegyelmi eljárás 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt, a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő 
rendelkezései az irányadók. 

 
II. 

Ellenőrzési nyomvonal 

Az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/B. § (2) 
bekezdése kimondja, hogy az ellenőrzési nyomvonal a költségvetési szerv szervezeti és működési 
szabályzatának mellékletét képezi. A jogszabályhelynek való megfelelés céljából a szerv vezetője a 
következők szerint határozza meg az ellenőrzési nyomvonalat. 

1. Az ellenőrzési nyomvonal - a hivatkozott jogszabály alapján - az alábbi területekhez 
kapcsolódva került meghatározásra: 
1.1. tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal, 
1.2. végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal, valamint 
1.3. az ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala. 

2. A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 
2.1. A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza az egyes tervezéshez 

kapcsolódó, annak részeként definiálható főtevékenység megnevezését így az alábbi 
kiemelt területeket: 
2.1.1. gazdasági program, 
2.1.2. költségvetési koncepció, 
2.1.3. költségvetési tervezés. 

 
2.2. A kiemelt, főtevékenységeken belül munkafolyamatok kerültek meghatározásra. 
2.3. Az egyes tevékenységekhez meghatározásra kerültek a következők: 

2.3.1. előzetes vezetői ellenőrzés 
a) módja, eszköze, 
b) feladatellátója, 
c) határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; 

2.3.2. - munkafolyamatba épített ellenőrzés 
a) módja, eszköze, 
b) feladatellátója, 
c) határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; 

2.3.3. - utólagos vezetői ellenőrzés 
a) módja, eszköze, 
b) feladatellátója, 



 

 

27 

c) határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság. 
2.4. A tervezéssel kapcsolatos konkrét ellenőrzési nyomvonal 

2.4.1. részletes táblázatos ismertetését az 1. számú tábla, 
2.4.2. összefoglaló folyamatábráját az 1. számú folyamatábra tartalmazza. 

3. A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 
3.1. A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza a végrehajtáshoz 

kapcsolódó, főfolyamatok, tevékenységek megnevezését így az alábbi kiemelt területeket: 
3.1.1. szabályzatok készítése, aktualizálása, 
3.1.2. személyi juttatások és a létszám-előirányzat felhasználása, dologi kiadások 

előirányzat felhasználása, 
3.1.3. felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása, 
3.1.4. saját bevételek előirányzat teljesítése, 
3.1.5. állami támogatás, hozzájárulás, egyéb központi forrás előirányzat teljesítése, 
3.1.6. főkönyvi és analitikus könyvelés, 
3.1.7. bizonylati rend és bizonylatkezelés, 
3.1.8. házipénztári pénzkezelési tevékenység, 
3.1.9. bankszámlaforgalom kezelési tevékenység, 
3.1.10. leltározási tevékenység, 
3.1.11. selejtezési tevékenység, 
3.1.12. pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, utalványozás, 

érvényesítés, ellenjegyzés), 
3.1.13. vagyongazdálkodás, 
3.1.14. féléves beszámolási tevékenység, 
3.1.15. éves beszámolási tevékenység. 

3.2. A kiemelt, főtevékenységeken belül munkafolyamatok kerültek meghatározásra.  
3.3. Az egyes tevékenységekhez meghatározásra kerültek a következők: 

3.3.1. előzetes vezetői ellenőrzés 
a) módja, eszköze, 
b) feladatellátója, 
c) határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; 

3.3.2. - munkafolyamatba épített ellenőrzés 
a) módja, eszköze, 
b) feladatellátója, 
c) határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság; 

3.3.3. - utólagos vezetői ellenőrzés 
a) módja, eszköze, 
b) feladatellátója, 
c) határidők, illetve feladat-ellátási gyakoriság. 

3.4. A végrehajtással kapcsolatos konkrét ellenőrzési nyomvonal 
3.4.1. részletes táblázatos ismertetését a 2. számú tábla, 
3.4.2. összefoglaló folyamatábráját a 2. számú folyamatábra tartalmazza. 

4. Az ellenőrzési folyamatok ellenőrzési nyomvonala 
4.1. Az ellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal meghatározza 

4.1.1. a tervezési folyamatokhoz, illetve 
4.1.2. a végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódó kiemelt fontosságú ellenőrzési 

folyamatokat. 
4.2. Az ellenőrzési folyamatokkal kapcsolatos konkrét ellenőrzési nyomvonal 

4.2.1. - részletes szöveges ismertetését az 1. számú melléklet 
4.2.2. - összefoglaló folyamatábráját a 3. számú folyamatábra tartalmazza. 

5. Az ellenőrzési nyomvonallal kapcsolatos egyéb szabályokat a FEUVE szabályzata tartalmazza. 
III. 
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Táblázatok, folyamatábrák, mellékletek 
Táblázatok 

1. számú táblázat: A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 
2. számú táblázat: A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 

Folyamatábrák 
1. számú folyamatábra: A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalról 
2. számú folyamatábra: A végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódó ellenőrzési 

nyomvonalról 
3. számú folyamatábra: Az ellenőrzési folyamatokhoz kapcsolódó ellenőrzési 

nyomvonalról 
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A tervezéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 

 
Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 

Munkafolyamat, 
tevékenység Módja, eszköze 

Feladat 
ellátója Határidő Módja, eszköze 

Feladat 
ellátója Határidő Módja, eszköze 

Feladat 
ellátója Határidő 

1. Gazdasági program 
a képviselő-testület 
gazdasági 
programjának 
előkészítése  megbeszélés 

jegyző és 
polgármester 

legalább a 
program 
készítésenként 

tervezet megtekintése, 
konzultáció 

jegyző és 
polgármester 

feladat alatt 
minimum 
egyszer 

végleges gazdasági 
program tervezet 
megtekintése, 
ellenőrzése jegyző aktuálisan 

képviselő-testület 
gazdasági 
programjának 
módosítása, 
felülvizsgálata megbeszélés 

jegyző és 
polgármester 

ciklusonként 
minimum 
egyszer 

tervezet megtekintése, 
konzultáció 

jegyző és 
polgármester 

a módosítás 
tervezet, illetve 
a felülvizsgálat 
eredményének 
megtekintése, 
ellenőrzése 

a módosítás tervezet, 
illetve a felülvizsgálat 
eredményének 
megtekintése, 
ellenőrzése jegyző aktuálisan 

2. Költségvetési koncepció 

koncepció 
összeállítása 

megbeszélés, ill. a tárgyév 
3/4 éves gazdálkodásról 
szóló beszámoló tervezet 
áttekintése. Az 
önkormányzat bevételi 
forrásainak 
számbavétele. Az 
ellátandó feladatok 
felmérése (intézményekre 
is kiterjedően) jegyző  

Koncepció 
összeállítása 
előtt 

Jogszabályi és belső 
előírásokkal való 
folyamatos egyeztetés jegyző folyamatos 

Megbeszélés, 
konzultáció során 
annak ellenőrzése, 
hogy a koncepcióban 
figyelembe vették-e a 
helyen képződő 
bevételeket, valamint 
az ismert 
kötelezettségeket 

jegyző és 
polgármester 

koncepció 
véleményezt
előtt 

koncepció 
véleményezése 

Beszámoltatás, hogy a 
koncepció 
véleményeztetése mely 
szerveket érinti 
(önkormányzati 
bizottságok) jegyző 

a koncepció 
összeállítását 
követően 

Beszámoltatás arról, 
hogy a 
véleményeztetésre 
jogosultak megkapják a 
koncepció tervezetet jegyző 

A 
véleményeztetés 
alatt legalább 
egy alkalommal 

Dokumentum 
ellenőrzés: a 
véleményeket 
csatolták e a 
koncepció 
tervezethez jegyző 

koncepció 
benyújtása e

koncepció 
benyújtása 

A véleményezett 
koncepció tervezet 
benyújtás előtti 

jegyző és 
polgármester 

a benyújtás 
előtt             
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áttekintése 

koncepció 
megtárgyalása             

A képviselő-testületi 
ülés jegyzőkönyve 
alapján a végleges, 
jóváhagyott 
koncepció 
áttekintése 

jegyző és 
polgármester 

koncepció 
megtárgyalá
után 

3. Költségvetési tervezés 

a tervezet 
elkészítésére való 
elméleti, szakmai 
felkészülés 

Szakmai konzultáció, ér-
tekezleten való részvétel 
megbeszélése 

polgármester 
és jegyző, 
számviteli 
ügyintéző 

tervezési 
munkák előtt 

Központi irányelvek, 
útmutatók áttekintése jegyző folyamatos 

A tervezés elméleti 
szakmai 
dokumentumai 
meglétének 
ellenőrzése jegyző tervezés sor

a tervezés 
munkafolyamatokra 
való lebontása, 
munkamegosztás 

Írásos feljegyzés az egyes 
tervezési 
munkafolyamatok 
ellátásának várható 
időszakairól és a 
munkamegosztás 
rendjéről jegyző 

tervezési 
munkák előtt 

Egyeztetés, szóbeli 
beszámoltatás, valamint 
az elkészült írott 
anyagokba történő 
betekintés jegyző folyamatos 

Szóbeli 
beszámoltatás a 
tervezési feladatok 
ellátásának 
menetéről jegyző 

tervezési 
feladatok vé

a tervezéssel 
kapcsolatos 
feladatellátásra 
vonatkozó általános 
szabályok 
meghatározása és 
betartatása 

Szóbeli, illetve írásbeli 
utasítás az egyes 
tervszámok 
alátámasztásának 
rendjéről (pl. tapasztalati 
adatok, részletes 
számítások stb. 
követelménye)  jegyző 

tervezési 
munkák előtt 

A tervezés 
munkapéldányaiba, 
alapszámításaiba 
történő betekintés, 
tájékoztatás kérés jegyző folyamatos 

A tervezési 
dokumentáció - 
beleértve valamennyi 
tervszámot 
megalapozó 
számítást, 
nyilvántartást stb - 
áttekintése jegyző 

tervezési 
feladatok vé

a költségvetési 
rendelet 
címrendjének 
kialakítása, a 
címrend szerinti 
tervezés 

Vezetői szóbeli 
beszámoltatás jegyző 

tervezési 
munkák előtt 

A tervezési munkák 
megkezdése során az 
egyes címrendek 
költségvetésébe való 
betekintés jegyző folyamatos 

A tervezési 
dokumentáció, a 
költségvetési 
rendelettervezet 
címrend szerinti 
ellenőrzése jegyző 

tervezési 
feladatok vé
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a tervezés során 
ellátandó 
egyeztetési 
feladatok  

Konzultáció az ellátandó 
egyeztetési feladatokról jegyző 

tervezési 
munkák előtt 

Az egyeztetési feladatok 
dokumentumainak, 
feljegyzéseinek 
áttekintése jegyző 

legalább egy 
alkalom-mal 

Az egyeztetés 
folyamatának 
áttekintése utólag, a 
rendelkezésre álló 
dokumentumok 
alapján jegyző 

tervezési 
feladatok vé

a személyi 
juttatások és a 
létszám-előirányzat 
tervezése 

A tervezést végző személy 
személyi juttatások 
tervezésére vonatkozó 
jogszabályi, illetve beső 
szabályozási 
háttérismereteiról való 
tájékozódás, illetve a 
szükséges tájékoztatás 
megadása jegyző 

személyi 
juttatások 
tervezése előtt 

A tervezési folyamatok 
szakmai 
nyomonkövetése az 
elvégzett munka 
áttekintésével, szükség 
esetén konzultáció jegyző 

a tervezés alatt 
legalább két 
alkalommal 

A területre 
vonatkozóan 
elkészült tervezet és 
az azt megalapozó 
számítások 
áttekintése, illetve 
beszámoltatás az 
elvégzett feladatokról jegyző 

a személyi 
juttatások 
tervezési 
feladatellátá
követően 

munkaadókat 
terhelő járulékok 

ezése 

A tervezést végző személy 
munkaadókat terhelő 
járulékok tervezésére 
vonatkozó, a tervezésnél 
alkalmazandó - 
jogszabályi ismereteiről 
való tájékozódós, illetve a 
szükséges tájékoztatás 
megadása jegyző 

a 
munkaadókat 
terhelő 
járulékok 
tervezése előtt 

A tervezési folyamatok 
szakmai 
nyomonkövetése az 
elvégzett munka 
áttekintésével, szükség 
esetén konzultáció a 
személyi juttatások 
tervezését végző 
bevonásával jegyző 

a tervezés alatt 
legalább két 
alkalommal 

A területre 
vonatkozóan 
elkészült tervezet és 
az azt megalapozó 
számítások 
áttekintése, illetve 
beszámoltatás az 
elvégzett feladatokról jegyző 

a munkaadó
terhelő járu
tervezési 
feladatellátá
követően 

dologi jellegű 
kiadások tervezése 

A tervezést végző személy 
egyes dologi kiadásokra 
vonatkozó jogszabályi (pl. 
áfa) illetve belső 
szabályozási 
(munkaruha, étkezési 
költségtérítés stb), illetve 
a tervezésnél figyelembe 
veendő egyéb tényezőkkel 
(pl. feladatváltozás) 
kapcsolatos ismereteiről 
való tájékozódás, illetve a 
szükséges tájékoztatás jegyző 

dologi jellegű 
kiadások 
tervezése előtt 

A tervezési folyamatok 
szakmai 
nyomonkövetése az 
elvégzett munka 
áttekintésével, szükség 
esetén konzultáció jegyző 

a tervezés alatt 
legalább két 
alkalommal 

A területre 
vonatkozóan 
elkészült tervezet és 
az azt megalapozó 
számítások 
áttekintése, illetve 
beszámoltatás az 
elvégzett feladatokról jegyző 

dologi kiadá
tervezési 
feladatellátá
követően 
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megadása 

juttatások, 
támogatások 
tervezése 

Tájékozódás, a tervezést 
végző személy érintett 
területre vonatkozó 
jogszabályi, belső 
szabályozási (bele értve a 
területre vonatkozó helyi 
rendeletet is) a szerv 
tervezsénél figyelembe 
veendő 
kötelezettségvállalásainak 
megbeszélése jegyző 

a terület 
tervezése előtt 

A tervezési folyamatok 
szakmai 
nyomonkövetése az 
elvégzett munka 
áttekintésével, szükség 
esetén konzultáció jegyző 

a tervezés alatt 
legalább 2 
alkalommal 

A területre 
vonatkozóan 
elkészült tervezet és 
az azt megalapozó 
számítások 
áttekintése, illetve 
beszámoltatás az 
elvégzett feladatról jegyző 

a terület 
tervezési 
feladatellátá
követően 

beruházások, 
felújítások és egyéb 
felhalmozási célú 
kiadások, 
támogatások 
tervezése 

Tájékozódás, a tervezést 
végző személy érintett 
területre vonatkozó 
aktuális ismereteiről, az 
önkormányzat ilyen 
irányú elképzeléseiről, 
valamint a szerv 
tervezésnél figyelembe 
veendő 
kötelezettségvállalásainak 
megbeszélése jegyző 

a terület 
tervezése előtt 

A tervezési folyamatok 
szakmai nyomon 
követése az elvégzett 
munka áttekintésével, 
szükség esetén 
konzultáció, javaslat 
terv variánsok 
kidolgozására jegyző 

a tervezés alatt 
legalább 2 
alkalommal 

A területre 
vonatkozóan 
elkészült tervezet és 
az azt megalapozó 
számítások 
áttekintése, illetve 
beszámoltatás az 
elvégzett feladatról, a 
tervvariánsok 
megalapozottságának 
ellenőrzése konzultá-
cióval jegyző 

saját bevéte
tervezése ut
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saját bevételek 
tervezése 

Az ismert és a várható 
bevételi források 
áttekintése, konzultáció a 
folyamatban lévő 
szerződésekről, testületi 
elképzelésekről 

jegyző és 
polgármester 

a terület 
tervezése előtt 

A tervezés folyamán a 
munkapéldányok 
áttekintése, a meglévő 
szerződésekkel egyéb 
dokumentumokkal való 
összevetése jegyző 

a tervezés alatt 
legalább 2 
alkalommal 

A bevétel tervének 
elkészítése után a 
tervezett adatokról 
konzultáció jegyző 

saját bevéte
tervezése ut

az állami 
támogatások, 
hozzájárulások, 
átvett pénzeszközök 
tervezése 

Az egyes források 
igénybevételi 
lehetőségeinek szakmai 
áttekintése, az előzetes 
adatszolgáltatás újra 
ellenőrzése jegyző 

a terület 
tervezése előtt 

A tervezési 
munkapéldányok, egyéb 
adatszolgáltatások 
egyeztetése, 
beszámoltatás jegyző 

a tervezés alatt 
legalább 2 
alkalommal 

A bevételi tervek 
teljes 
dokumentációjának 
ellenőrzése, szükség 
esetén szóbeli beszá-
moltatás jegyző 

a terület 
tervezése ut

az előző évi 
pénzmaradvány 
tervezése 

A tervezés feltételeinek 
szakmai áttekintése a 
jogszabályi 
háttérismeretről való 
beszámoltatással jegyző 

a terület 
tervezése előtt 

A pénzmaradvány 
tervezésének, 
számításainak 
ellenőrzése jegyző 

a tervezés alatt 
legalább 1 
alkalommal 

A pénzmaradvány 
tervezését 
alátámasztó 
számítások 
ellenőrzése jegyző 

a terület 
tervezési 
feladatellátá
követően 

a bevételi és kiadási 
előirányzatok 
egyensúlyának 
megteremtése, 
tartalék és /vagy 
hitel tervezése 

Előzetes konzultáció a 
bevételi és kiadási 
előirányzatokról, az 
egyezőség 
megteremtésének 
lehetőségeiről jegyző 

a részterületek 
tervezését 
követően 

Az egyensúly 
megteremtésére 
vonatkozó levezetések, 
munkalapok áttekintése jegyző 

a feladat alatt 
legalább 1 
alkalommal 

A bevételi és kiadási 
előirányzatok 
egyezőségének 
ellenőrzése az 
összesített adatokat 
tartalmazó 
dokumentumok, 
kimutatások alapján jegyző 

az összesítet
adatokat 
tartalmazó 
tervek 
elkészítését 
követően 

a rendelet-tervezet 
elkészítése 

Előzetes  szakmai 
konzultáció a rendelet-
tervezet tartalmával, 
formájával kapcsolatos 
vezetői elvárásokról 

jegyző, 
polgármester 
(pénzügyi 
bizottság 
elnöke) 

a tervszámok 
kidolgozása 
után 

A rendelet-tervezet 
kidolgozása során 
szóbeli egyeztetés, 
illetve a félkész 
anyagok, piszkozatok 
áttekintése jegyző 

a rendelet-
tervezet 
összeállítása 
során legalább 2 
alkalommal 

A kész rendelet-
tervezet áttekintése, 
illetve beszámoltatás 
a feladat ellátásáról jegyző 

a rendelet-
tervezet 
elkészítését 
követően 

a rendelet-
tervezetet 
megalapozó 
információk 
elkészítése 

Előzetes megbeszélés a 
testület által kért 
információk tartalmáról, 
mélységéről 

jegyző és 
polgármester 

a rendelet-
tervezet 
elkészítését 
követően 

Az információk 
elkészítése során a 
dokumentumtervezetek, 
munkapéldányok 
ellenőrzése, 
megbeszélés jegyző 

az információk 
összeállítása 
alatt legalább 1 
alkalommal 

Az információk 
elkészításe során a 
kész dokumentáció 
ellenőrzése jegyző 

végleges 
inromáció 
elkészítés ut
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a rendelet-tervezet 
előterjeszté-sének 
elkészítése 

A vonatkozó belső 
előírások, pl. SZMSZ 
áttekintése, és az 
előterjesztéssel szembeni 
elvárások megbeszélése 

jegyző, 
polgármester 
(pénzügyi 
bizottság 
elnöke) 

a rendelet-
tervezet 
elkészítését 
követően 

Az előterjesztés 
összeállítása közben a 
készülő 
dokumentációba való 
betekintés, illetve 
szükség esetén 
konzultáció jegyző 

előterjesztés 
elkészítése 
közben legalább 
1 alkalommal 

A kész  előterjesztés 
áttekintése, szóbeli 
beszámoltatás a 
feladatról jegyző 

az előterjesz
elkészítését 
követően 

az államháztartási 
mérlegek 
összeállítása 

A mérlegekre vonatkozó 
jogszabályi, és kötelezően 
elkészített belső 
szabályok megbeszélése, 
iránymutatás a mérlegek 
elkészítésére 
vonatkozóan  jegyző 

a mérlegek 
elkészítése 
előtt 

A mérlegek készítése 
során a 
munkapéldányok 
ellenőrzése, szükség 
esetén konzultáció jegyző 

a mérlegek 
elkészítése 
során legalább 2 
alkalommal 

A kész mérlegek 
áttekintése, szóbeli 
tájékoztatás kérése 
munka elvégzéséről jegyző 

az Áht-s 
mérlegek 
elkészítése u

a költségvetési 
rendelet 
megtárgyalása, 
jóváhagyása 

A képviselő-testület 
rendeletet megtárgyaló 
ülésére, mint 
tájékoztatást adó személy 
felkészültségének 
ellenőrzése 
konzultációval jegyző 

testületi ülés 
előtt             

az elemi 
költségvetés 
megállapítása, 
dokumentációjának 
elkészítése, 
továbbítása 

Az elemi költségvetés 
tartalmi 
követelményeivel 
kapcsolatos szakmai 
ismeretek felfrissítése 
konzultációval, a 
tervezési segédanyagok 
áttekintésével jegyző 

elemi 
költségvetés 
összeállítása 
előtt 

Az elemi költségvetés 
megállapítása során a 
munkapéldányok 
ellenőrzése jegyző folyamatos 

Az elkészített elemi 
költségvetés és a 
jóváhagyott 
költségvetési 
rendelet 
áttekintésével jegyző 

az elemi 
költségvetés
elkészítését 
követően, de
annak 
információs
rendszerbe v
továbbítása 

a költségvetési 
dokumentációk 
megőrzése 

A kész dokumentációk 
kezelésére vonatkozó 
utasítás megadása jegyző 

a 
dokumentáció 
elksézítését 
követően       

A dokumentációk 
tárolásának 
ellenőrzése 
beszámoltatással, 
illetve a kezelés 
módjának áttekintése jegyző alkalomszer
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A végrehajtással kapcsolatos ellenőrzési nyomvonal 
 

Előzetes vezetői ellenőrzés Folyamatba épített ellenőrzés Utólagos vezetői ellenőrzés 
Munkafolyamat, 
tevékenység 

Módja, eszköze 
Feladat 
ellátója Határidő Módja, eszköze 

Feladat 
ellátója Határidő Módja, eszköze 

Feladat 
ellátója Határ

1. Szabályzatok elkészítése, aktualizálása 
működést megalapozó 
szabályzatok 
elkészítése, 
ktualizálása Megbeszélés jegyző legalább évente  

Tervezet megtekintése, 
konzultáció jegyző 

feladat alatt min. 
egyszer 

Kész szabályzatok 
megtekintése, 
ellenőrzés jegyző aktuálisan

a pénzügyi-
gazdálkodási terület 
költségvetési 
végrehajtási 
szabályzatainak 
lkészítése, 
aktualizálása Megbeszélés jegyző legalább évente 

Tervezet megtekintése, 
konzultáció jegyző 

feladat alatt min. 
egyszer 

Kész szabályzatok 
megtekintése, 
ellenőrzés jegyző aktuálisan

2. A személyi juttatások és a létszám előirányzat felhasználás 

személyi juttatások és 
a létszám előirányzat 
felhasználásának 
nyomon követése 

A feladat ellátásával 
kapcsolatos vezetői 
elvárások 
megbeszélése jegyző 

a költségvetés 
jóváhagyását 
követően 

A nyilvántartások, 
kimutatások vezetésének 
áttekintése, 
alapdokumentumokkal 
való egyztetése jegyző 

az év során havonta 
1 alkalommal 

A nyilvántartások 
vezetéséről 
beszámoltatás jegyző 

évente lega
féléves, ill.
éves 
beszámoló
kapcsolódv
alkalomma

jutalom előirányzata 
és a jutalmazásra 
kifizetett összegek 

nőrzése 

A területre vonatkozó 
jogszabályi és belső 
szabályozási kérdések 
megbeszélése jegyző 

jutalom 
előirányzatának 
meghatározása, 
illetve 
felhasználása 
előtt 

A jutalmazás 
előirányzatának 
meghatározásának, 
valamint a kifizetésének 
nyomon követése, a 
számítások ellenőrzése jegyző 

előirányzat 
változtatás, illetve 
jutalom kifizetése 
előtt 

A területre vonatkozó 
nyilvántartások, 
számítások utólagos 
áttekintése jegyző 

évente lega
féléves, ill.
éves 
beszámoló
kapcsolódv
alkalomma
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az előirányzat-
elhasználási terv 
személyi juttatásokra 
vonatkozó részének 
betartása, módosítási 
javaslatok kidolgozása 

Az előirányzat-
felhasználási terv 
személyi juttatásokra 
vonatkozó részének 
áttekintése, vezetői 
iránymutatás 
megadása jegyző 

negyedévenként 
min. 1 
alkalommal 

Az előirányzat-
felhasználási ütemterv 
teljesítésének 
figyelemmel kísérése 
dokumentumok alapján jegyző 

havonta 1 
alkalommal 

Az előirányzat-
felhasználási terv és 
annak teljesítéséről 
való beszámoltatás jegyző 

évente lega
féléves, ill.
éves 
beszámoló
kapcsolódv

3. A dologi kiadások előirányzatának felhasználása 
a dologi kiadások 
beszerzésével 
kapcsolatos 
munkamegosztás 
áttekintése 
tevékenységi 
területenként, 
feladatonként, 
szakfeladatonként 

A feladatok, 
tevékenységek, 
szakfeladatok és az 
általuk felhasznált 
dologi kiadások 
áttekintése, felelősök 
meghatározása jegyző 

évente 1-szer, 
illetve 
feladatváltozás-
kor 

A feladat ellátókkal veló 
megbeszélés jegyző igény szerint 

A feladatok, 
tevékenységek, 
szakfeladatatok dologi 
kiadásaiért felelős 
személyek szóbeli 
beszámoltatása a 
végzett 
tevékenységükről jegyző 

évente lega
féléves, ill.
éves 
beszámoló
kapcsolódó

a megrendelések és 
felhasználások 
kezelése 

A megrendelések és a 
dologi kiadások 
felhasználása rendjére 
vonatkozó utasítás 
kiadása,  rendszer 
felállítás jegyző 

évente 1-szer, 
illetve 
feladatváltozáskor 

A felállított rendszer és 
az utasítás ellenőrzése a 
nyilvántartásokba való 
betekintéssel, illetve 
beszámoltatással jegyző 

havi 
rendszerességgel 

A felelősök 
beszámoltatása jegyző 

évente lega
alkalomma

az előirányzat-
felhasználási terv 
dologi kiadásokra  
vonatkozó részének 
betartása, módosítási 
javaslatok kidolgozása 

Az előirányzat-
felhasználási terv 
dologi kiadásokra 
vonatkozó részének 
áttekintése, vezetői 
iránymutatás 
megadása jegyző 

negyedévenként 
min. 1 
alkalommal 

Az előirányzat-
felhasználási ütemterv 
teljesítésének 
figyelemmel kísérése 
főkönyvi kivonat alapján jegyző 

havonta 1 
alkalommal 

Az előirányzat-
felhasználási terv és 
annak teljesítéséről 
való beszámoltatás jegyző 

évente lega
féléves, ill.
éves 
beszámoló
kapcsolódv

4. A felhalmozási kiadások előirányzatának felhasználása 
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a felhalmozási 
kiadások teljesítésével 
kapcsolatos felelősségi 
kategóriák áttekintése 

A felhalmozási 
kiadások teljesítésév 
el kapcsolatban a 
döntés előkészítéséért 
(előkalkuláció, 
árajánlatok) valamint 
a döntésért, valamint 
a döntés 
végrehajtásáért 
felelősök 
meghatározása, a 
vonatkozó belső 
szabályok áttekintése jegyző 

évente 1-szer, 
illetve nagyobb 
felhalmozási 
kiadás esetén 

A feladat ellátókkal való 
megbeszélés, a 
döntéselőkészítés, a 
döntés, és a döntés 
végrehajtás 
dokumentum 
tervezeteinek áttekintése jegyző szükség szerint 

A beruházási 
tevékenységről a 
feladatellátók utólagos 
szóbeli beszámoltatása 
a megvalósítással 
kapcsolatos 
dokumentumok 
párhuzamos 
áttekintésével jegyző 

évente lega
féléves, ill.
éves 
beszámoló
kapcsolódv

az előirányzat-
felhasználási terv 
felhalmozási 
kiadásokra vonatkozó 
részének betartása, 
módosítási javaslatok 
kidolgozása 

Az előirányzat-
felhasználási terv 
felhalmozási 
kiadásokra vonatkozó 
részének áttekintése, 
vezetői iránymutatás 
megadása jegyző 

negyedévenként 
min. 1 
alkalommal 

Az előirányzat-
felhasználási ütemterv 
teljesítésének 
figyelemmel kísérése 
főkönyvi kivonat alapján jegyző 

havonta 1 
alkalommal 

Az előirányzat-
felhasználási terv és 
annak teljesítéséről 
való beszámoltatás jegyző 

évente lega
féléves, ill.
éves 
beszámoló
kapcsolódv

5. A saját bevétek előirányzat teljesításe 
saját bevételek 
beszedésével 
kapcsolatos 
munkamegosztás 
áttekintése 
tevékenységi 
területenként, 
feladatonként, 
szakfeladatonként 

A feladatok, 
tevékenységek, 
szakfeladatok és az 
általuk beszedendő 
bevételek, és a 
beszedéssel 
kapcsolatos feladatok 
áttekintése, felelősök 
meghatározása jegyző 

évente 1-szer, 
illetve 
feladatváltozáskor 

A feladat ellátókkal való 
megbeszélés jegyző igény szerint 

A feladatok, 
tevékenységek, 
szakfeladatatok 
bevételeinek 
beszedéséért felelős 
személyek szóbeli 
beszámoltatása a 
végzett 
tevékenységükről jegyző 

évente lega
féléves, ill.
éves 
beszámoló
kapcsolódv
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a bérleti díjak 
beszedése 

A meglévő 
szerződések és a 
bérleti díjakra, 
feltételekre vonatkozó 
szabályozások 
áttekintése, a 
bérbeadásokkal 
kapcsolatos 
lebonyolítási eljárás 
meghatározása jegyző 

évente 1-szer, 
illetve szükség 
szerint 

A felállított rendszer és 
az utasítás ellenőrzése a 
nyilvántartásokba, 
bérleti szerződésekbe 
való betekintéssel, illetve 
beszámoltatással jegyző 

havi rendszeres-
séggel 

A felelősök 
beszámoltatása, a 
rendelkezésre álló 
dokumentumok 
ellenőrzése jegyző 

évente lega
alkalomma

az adóbevételek 
beszedése 

Az adóbevételekkel 
kapcsolatos központi, 
és helyi jogszabályok 
(rendeletek) 
áttekintése, a 
fontosabb 
változásokkal 
kapcsolatos 
konzultáció jegyző 

évente 1-szer, 
illetve szükség 
szerint 

Az adóztatási folyamat 
figyelemmel kísérése, az 
adóbevallások, ill. 
adókivetések 
kezelésének ellenőrzése, 
a fizetési fegyelem 
nyomonkövetése, 
adóbehajtási 
intézkedésekre való 
utasítás jegyző 

havi 
rendszerességgel 

A felelősök 
beszámoltatása, a 
rendelkezésre álló 
dokumentumok 
ellenőrzése, a féléves 
és éves időszakra a 
tervezett, a tényleges 
adóbevétel, valamint a 
hátralékok 
áttekintése; 
beszámoltatás jegyző 

évente lega
alkalomma
féléves és a
beszámo-l
kapcsolódó

egyéb az előzőekben ki 
nem emelt bevételek 

Bevétel típusonként a 
bevétellel kapcsolatos 
eljárási rend 
megbeszélése, 
felelősök 
meghatározása jegyző 

évente 1-szer, 
illetve szükség 
szerint 

A meghatározott eljárási 
rend betartásának 
ellenőrzése a 
nyílvántartásokba, 
szerződésekbe való 
betekintéssel, illtve 
beszámoltatással jegyző 

havi 
rendszerességgel 

A felelősök 
beszámoltatása, a 
rendelkezésre álló 
dokumentumok 
ellenőrzése jegyző 

évente lega
alkalomma

az előirányzat-
felhasználási terv 
bevételekre vonatkozó 
részének betartása, 
módosítási javaslatok 
kidolgozása 

Az előirányzat-
felhasználási terv 
saját bevételekre a 
vonatkozó részének 
áttekintése, vezetői 
iránymutatás 
megadása jegyző 

negyedévenként 
min. 1 
alkalommal 

Az előirányzat-
felhasználási ütemterv 
teljesítésének 
figyelemmel kísérése 
főkönyvi kivonat alapján jegyző 

havonta 1 
alkalommal 

Az előirányzat-
felhasználási terv és 
annak teljesítéséről 
való beszámoltatás jegyző 

évente lega
féléves és a
beszámolá
kapcsolódó

6. Állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal, egyéb központi forrás előirányzatának teljesítése 
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az év közben 
igényelhető 
támogatások, 
hozzájárulások, egyéb 
források igénylése 

Az igényléssel 
kapcsolatos 
jogszabályok, illetve 
tájékoztató leiratok, 
továbbá az igénylési 
feltételek áttekintése jegyző 

negyedévenként 
min. 1 
alkalommal 

Az igénylések rendjének, 
ill. azok teljesítésének 
figyelemmel kísérése az 
igénylő dokumentumok, 
valamint a támogatást 
megítélő értesítések 
alapján jegyző 

havonta 1 
alkalommal 

Az állami támogatás 
egyeztető tábla, 
valamint a szervnél 
kimutatott adatok 
egyeztetése, és szóbeli 
beszámoltatás jegyző 

évente lega
féléves és a
beszámolá
kapcsolódó

pályázatok 

Az egyes pályázatok 
figyelésével, pályázati 
elképzelésekkel 
kapcsolatos elvek, 
felelősök 
meghatározasa jegyző 

havonta min. 1 
alkalommal 

A pályázatokkal 
kapcsolatos tevékenység 
figyelemmel kísérése, a 
pályázati javaslatok 
áttekintése jegyző 

havonta 1 
alkalommal 

A pályázat 
tervezeteinek 
áttekintése, 
jóváhagyása, szóbeli 
beszámoltatás jegyző 

havonta 1 
alkalomma

7. Főkönyvi és analitikus könyvelés 

a főkönyvi könyvelés 

A főkönyvi könyvelés 
adott év 
sajátosságainak, 
változásának 
áttekintése. A 
főkönyvi számla 
alábontásokra való 
igény meghatározása. 
A főkönyvi könyvelés 
sorána 
munkamegosztás 
rendjének kialakítása, 
belső határidők 
megadása jegyző 

Évente 1 
alkalommal, a 
központi, 
részletes 
számlakerettükör 
ajánlás 
megjelenését 
követően 

A főkönyvi könyvelés 
kialakított rendjének 
betartása a főkönyvi 
kivonatok és a 
számlaforgalmak 
ellenőrzésével, szükség 
esetén iránymutatással jegyző 

havonta 1 
alkalommal 

A főkönyvi kivonatok 
áttekintése, a 
teljesítési adatok 
előirányzatokkal, és 
előirányzat-
felhasználási 
ütemtervvel való 
összehasonlítása, 
szóbeli beszámoltatás jegyző 

A beszámo
tevékenysé
kapcsolódó
azok előtt 
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analitikus könyvelés 

A központi előírás 
miatt kötelező, illetve 
a saját belső 
információigény 
kielégítése céljából 
fontos analitikus 
nyilvántartások 
körének, vezetési 
módjának adott évre 
vonatkozó 
meghatározása az 
esetleges változásokra 
figyelemfelhívás jegyző 

Évente 1 
alkalommal, az 
adott évi 
tényleges 
könyvelési 
munkák 
megkezdése előtt 

Az analitikus 
nyilvántartások 
kialakított rendjének 
ellenőrzése a 
nyilvántartásokba való 
betekintésre, azok 
lapossága, 
naprakészsége stb. 
szempontjából jegyző 

havonta 1 
alkalommal Szóbeli beszámoltatás jegyző 

A beszámo
tevékenysé
kapcsolódó
azok előtt 

a főkönyvi könyvelés 
és az analitikus 
nyilvántartások 
közötti kapcsolat, 
feladások 

A feladások 
rendjének, belső 
szabályozásának 
érintetekkel való 
megbeszélése jegyző 

Évente 1 
alkalommal, az 
adott évi 
tényleges 
könyvelési 
munkák 
megkezdése előtt 

A feladások 
elkészítésének 
figyelemmel kísérése, a 
feladások számszaki 
ellenőrzése jegyző 

feladásonként 1 
alkalommal Szóbeli beszámoltatás jegyző 

A beszámo
tevékenysé
kapcsolódó
azok előtt 

8. Bizonylati rend és bizonylatkezelés 

a bizonylati rend 

A bizonylati rend 
adott évi kiemelt 
területeinek 
áttekintése, az 
esetleges új elemek 
megtárgyalása jegyző 

Évente 1 
alkalommal, az 
adott évi 
tényleges 
könyvelési 
munkák 
megkezdése előtt 

A bizonylati rend 
betartásának nyomon 
követése a folyamatokba 
való betekintésbe, illetve 
szóbeli beszámoltatás jegyző 

feladásonként 1 
alkalommal Szóbeli beszámoltatás jegyző 

A beszámo
tevékenysé
kapcsolódó
azok előtt 

bizonylatkezelés 

A bizonylat kezelés 
fontosabb területeinek 
áttekinése, különös 
tekintettel az új 
bizonylatkezelési 
területekre jegyző 

Évente 1 
alkalommal, az 
adott évi 
tényleges 
könyvelési 
munkák 
megkezdése előtt 

A bizonylatkezelés 
betartásának nyomon 
követése a folyamatokba 
való betekintés, illetve 
szóbeli beszámoltatás jegyző 

havonta 1 
alkalommal Szóbeli beszámoltatás jegyző 

A beszámo
tevékenysé
kapcsolódó
azok előtt 

9. Házipénztári pénzkezelési tevékenység 
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készpénzforgalmának 
bonyolítása bevételi és 

pénztárbizonylat 
 

A pénztáros, pénztár 
helyettes, illetve 
pénztárellenőr 
személyének 
felülvizsgálata, a 
felelősségi 
nyilatkozatok 
meglétének 
ellenőrzése, az 
összeférhetetlenségi 
helyzetek feloldása jegyző 

évente 1 
alkalommal, 
illetve szükség 
szerint 

A pénztár 
tevékenységének 
áttekintése a 
pénztárnapló, illetve a 
pénztárjelentések 
alapján, szükség esetén 
rovancs készítés, 
beszámoltatás jegyző 

havonta 1 
alkalommal 

A pénztári 
tevékenység 
ellenőrzése szóbeli 
beszámoltatással jegyző 

évente 1-2
alkalomma

10. A bankszámlaforgalom kezelési tevékenység 

a bankszámlaforgalom 
bonyolítása 

A bankszámlán 
keresztül bonyolódó 
forgalom során a 
bankszámla felett 
rendelkezési 
jogosultsággal bírók 
áttekintése, a belső 
nyilvántartási és 
utalási rend 
megbeszélése jegyző 

évente 1 
alkalommal, 
illetve szükség 
szerint 

A bankszámlaforgalom 
áttekintése a banknapló, 
illetve a 
bankszámlaforgalom 
tételes vizsgálatával jegyző 

havonta 1 
alkalommal 

A bankszámla kezelési 
tevékenység 
ellenőrzése szóbeli 
beszámoltatással jegyző 

évente 1-2
alkalomma

az utalások teljesítése 

Az utalások teljesítési 
rendje elveinek, a 
vezetendő 
nyilvántartások 
tartalmának 
meghatározása jegyző 

évente 1 
alkalommal, 
illetve szükség 
szerint 

Az utalások rendjének 
áttekintése a 
nyilvántartások alapján, 
fiztési felszólítások, 
késedelmes fizetések 
esetén konzultáció jegyző 

havonta 1 
alkalommal 

Beszámoltatás a 
bejövő számlák utalási 
rendje betartásáról jegyző 

évente 1-2
alkalomma

11. A leltározási tevékenység 

a leltározásra 
vonatkozó aktuális 
szabályok áttekintése 

A leltározással 
kapcsolatos 
jogszabályi előírások 
áttekintése, a 
változások 
megbeszélése jegyző 

évente 1 
alkalommal, 
illetve szükség 
szerint 

A leltározásra való 
felkészülés során 
szakmai beszámoltatás, 
az alkalmazandó 
nyomtatványok 
áttekintése jegyző 

Leltározásra való 
felkészülés során  

Beszámoltatás a 
felkészülésről jegyző 

évente 1 
alkalomma
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a leltározás 
értékelésénél 
figyelembe veendő 
értékelési szabályok 

Az eszközök és 
források értékelési 
szabályai 
megbeszélése, és a 
leltározási 
tevékenységre kiható 
feladatok 
megbeszélése jegyző 

évente 1 
alkalommal, 
illetve szükség 
szerint 

Az értékelés során 
szakmai tájékoztatás 
nyújtása és konzultáció a 
feladatellátóval jegyző 

Leltározásra való 
felkészülés során  

Beszámoltatás az 
értékelési feladatok 
ellátásáról jegyző 

évente 1 
alkalomma

a leltározási ütemterv 
elkészítése 

A leltározási ütemterv 
elkészítésével 
kapcsolatos feladatok 
megbeszélése jegyző 

évente 1 
alkalommal az 
ütemterv 
elkészítése előtt 

A készülő ütemterv 
áttekintése, ellenőrzése, 
szükség esetén 
konzultáció jegyző 

Leltározási 
ütemterv elkészítése 
alatt 

Beszámoltatás az 
elkészült leltározási 
ütemtervről jegyző 

évente 1 
alkalomma

a leltározási 
tevékenység tényleges 
végrehajtása 

A leltározási 
tevékenység előtt a 
feladatok átbeszélése jegyző 

évente 1 
alkalommal, a 
leltározás 
végrehajtása előtt 

A leltározás 
végrehajtásának 
áttekintése a leltározási 
dokumentumok alapján jegyző 

Leltározás 
végrehtása alatt 1-2 
alkalommal 

A leltározás záró 
jegyzókönyvének 
átvétele, szükség 
esetén konzultáció jegyző 

évente 1 
alkalomma

12. Selejtezési tevékenység 

a selejtezésre 
vonatkozó aktuális 
szabályok áttekintése 

A selejtezéssel 
kapcsolatos 
jogszabályi előírások 
áttekintése, a 
változások 
megbeszélése jegyző 

évente 1 
alkalommal, 
illetve szükség 
szerint 

A selejtezésre való 
felkészülés során 
szakmai beszámoltatás, 
az alkalmazandó 
nyomtatványok 
áttekintése jegyző 

A selejtezésre való 
felkészülés során 1-
2 alkalommal 

Beszámoltatás a 
felkészülésről jegyző 

évente 1 
alkalomma

a selejtezés 
kezdeményezése 

A selejtezés 
kezdeményezésével 
kapcsolatos feladatok, 
jogkörök 
megbeszélése jegyző 

Évente 1 alka-
lommal, a selej-
tezési kezde-
ményezés ha-
táridejét mege-
lőző 3 hónapban 

A készülő selejtezési 
kezdeményezések 
megbeszélése jegyző 

A  selejtezési 
kezdeményezés 
elkészítése alatt 1-2 
alkalommal 

Beszámoltatás az elké-
szült a selejtezési kez-
deményezéssel 
kapcso-latban ellátott 
feladatokról  jegyző 

évente 1 
alkalomma

a selejtezési 
tevékenység tényleges 
végrehajtása 

A selejtezési 
tevékenység előtt a 
feladatok átbeszélése jegyző 

évente 1 
alkalommal, a 
selejtezés 
végrehajtása előtt 

A selejtezés 
végrehajtásának 
áttekintése a selejtezési 
dokumentumok alapján jegyző 

Selejtezési 
tevékenység alatt 1-
2 alkalommal 

A selejtezési javaslat, 
eljárások stb. 
áttekintése, 
megbeszélése, a 
végleges selejtezési 
dokumentumok 
átvétele jegyző szükség sz
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13. Pénzgazdálkodással kapcsolatos tevékenység (kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés, ellenjegyzés) 

a területre vonatkozó 
szabályok áttekintése 

Valamennyi jogkör 
gyakorlására 
jogosulttal közös 
megbeszélés, a 
közpon ti és a helyi 
szabályok áttekintése, 
értelmezése 

jegyző és 
polgármester 

évente legalább 1 
alkalommal, év 
elején 

A szabályok általános 
érvényesülésének 
figyelemmel kísérése, 
szabályozásban lévő 
értelmezési problémák 
megbeszélése jegyző 

havonta legalább 1-
2 alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás 
a szabályok 
betartásával 
kapcsolatban  jegyző szükség sz

kötelezettságvállalások 
bonyolítása 

A 
kötelezettságvállalásra 
vonatkozó előírások 
megbeszélése, a 
nyilvántartásokra 
vonatkozó előírások 
rögzítése, pontosítása 

jegyző és 
polgármester 

évente legalább 1 
alkalommal, év 
elején 

A kötelezettságvállalási 
dokumentumok 
áttekintése, egyeztetése 
más dokumentumokkal jegyző 

havonta legalább 1-
2 alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás, 
illetve a 
kötelezettségvállalások 
nyilvántartásának, 
valamint az 
előirányzat-
felhasználási ütemterv 
teljesítésének 
áttekintése jegyző 

legalább a 
és éves 
beszámoló
kapcsolódv

kötelezettségvállalások 
ellenjegyzése 

Az ellenjegyzés 
kötelező jellegének, 
körülményeinek, 
tartalmának 
megbeszélése, a 
felhatalmatzott 
feladatellátók 
tájékoztatása jegyző 

évente legalább 1 
alkalommal, év 
elején 

A kötelezettségvállalások 
ellenjegyzése során az 
ellenjegyzés tartalmának 
megfelelő kontroll 
ellátása ellenjegyző 

minden 
kötelezettségvállalás 
esetén 

Szóbeli beszámoltatás 
az ellenjegyzési 
tevékenységgel 
kapcsolatban  jegyző 

legalább a 
és éves 
beszámoló
kapcsolódv

A teljesítés szakmai 
igazolása menetébe 
történő betekintés, 
beszámoltatás.                       jegyző                                                                

havonta 1-2 
alkalommal           

a teljesítés szakmai 
igazolása 

A teljesítés szakmai 
igazolása menetének, 
az igazolás 
szempontjainak, 
valamint módjának 
meghatározása, közös 
értelmezés 

jegyző 
évente legalább 1 
alkalommal, év 
elején A teljesítés és a 

kötelezettségvállalás 
összehasonlítása feladatellátó folyamatosan 

Szóbeli beszámoltatás 
a szakmai teljesítés 
igazolásával 
kapcsolatban 

jegyző 

legalább a 
és éves 
beszámoló
kapcsolódv

érvényesítés 

Az érvényesítés 
kötelező jellegének, 
körülményeinek, 
tartalmának 

jegyző 
évente legalább 1 
alkalommal, év 
elején 

Az érvényesítés 
menetébe történő 
betekintés, 
beszámoltatás jegyző 

havonta 1-2 
alkalommal           

Szóbeli beszámoltatás 
az érvényesítés 
teljesítés igazolásával 
kapcsolatban 

jegyző 

legalább a 
és éves 
beszámoló
kapcsolódv
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megbeszélése, a 
felhatalmazott 
feladatellátók 
tájékoztatása 

Az érvényesítendő 
dokumentumok és az 
érvényesítés alapját 
képező szakmai igazolás, 
valamint fedezet 
meglétének, 
összegszerűségének és 
alaki követelmények 
betartásának ellenőrzése feladatellátó folyamatosan 

utalványozás 

Az utalványozásra 
vonatkozó előírások 
megbeszélése, 
feladatellátók 
tájékoztatása 

jegyző, 
polgármester 

évente legalább 1 
alkalommal, év 
elején 

Az utalványozott 
dokumentumok 
átekintése, egyeztetése 
más dokumentumokkal jegyző 

havonta 1-2 
alkalommal           Szóbeli beszámoltatás 

jegyző 

legalább a 
és éves 
beszámoló
kapcsolódv

utalványozás 
ellenjegyzése 

Az ellenjegyzés 
kötelező jellegének, 
körülményeinek, 
tartalmának 
megbeszélése, a 
felhatalmazott 
feladatellátók 
tájékoztatása 

jegyző 
évente legalább 1 
alkalommal, év 
elején 

Az utalványok 
ellenjegyzése során az 
ellenjegyzés tartalmának 
megfelelő kontroll 
ellátása ellenjegyző 

minden 
utalványozás esetén 

Szóbeli beszámoltatás 
az ellenjegyzési 
tevékenységgel 
kapcsolatban  jegyző 

legalább a 
és éves 
beszámoló
kapcsolódv

14. Vagyongazdálkodás 

a vagyon 
ilvántartása 

A 
vagyonnyilvántartásra 
vonatkozó szabályok 
áttekintése, 
megbeszélése 

jegyző 
évente legalább 1 
alkalommal, év 
elején 

A 
vagyonnyilvántartásokba 
való betekintés, az 
egyeztetést célzó 
dokumentumok 
elkészítése jegyző 

legalább 
negyedévenként 

Szóbeli beszámoltatás, 
vagyonkimutatások 
áttekintése jegyző 

legalább az
beszámoló
kapcsolódv

a meglévő vagyon 
sítása 

A hasznosítási 
lehetőségek 
számbavétele, a 
vonatkozó belső 
szabályok áttekintése, 
felelősök 
meghatározása 

jegyző 
évente legalább 1 
alkalommal, év 
elején 

A vagyonhasznosításra 
vonatkozó előírások 
betartásának ellenőrzése 
az egyes hasznosítások 
során (dokumentumok 
ellenőrzése, illetve 
beszámoltatás) jegyző 

legalább 
negyedévenként 

Szóbeli beszámoltatás, 
vagyonhasznosítással 
kapcsolatos bevételek 
és kiadások 
megbeszélése jegyző 

legalább az
beszámoló
kapcsolódv
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a meglévő vagyon 
értékesítése 

Az értékesítésre 
vonatkozó belső 
szabályok áttekintése, 
értékesítési irányok 
meghatározása 

jegyző 
évente legalább 1 
alkalommal, év 
elején 

Az értékesítési eljárások 
figyelemmel kísérése, 
beszámoltatás jegyző 

A vagyon 
értékesítése előtt 

A vagyonváltozásokkal 
kapcsolatos számszaki 
és szóbeli információ 
kérés jegyző 

legalább 
negyedéve

15. A féléves beszámolási tevékenység 

a féléves beszámoló 
elkészítésére való 
felkészülés 

A vonatkozó 
jogszabályok 
áttekintése, a kiadott 
útmutatók 
megbeszélése 

jegyző 
féléves beszámoló 
előtt 

A féléves beszámolóra 
való felkészültségről 
tájékozódás, értekezletek 
megbeszélése jegyző 

Féléves beszá-moló 
készítése előtt és 
során szükség 
szerűen 

A féléves beszámolási 
tevékenység során 
szóbeli tájékozódás jegyző 

féléves 
beszámolá
tevékenysé
során lega
3 alkalomm

a féléves beszámoló 

munkafolyamatokra 
való lebontása, 
munkamegosztás 

Megbeszélés az egyes 
féléves beszámolási 
munkafolyamatok 
ellátásának várható 
időszakairól, és a 
munkamegosztás 
rendjéről 

jegyző 

féléves beszámoló 
előtt 

Egyeztetés, szóbeli 
beszámoltatás, valamint 
az elkészült írott 
anyagokba történő 
betekintés 

jegyző 

folyamatosan 

Szóbeli beszámoltatás 
a féléves beszámolási 
feladatok ellátásának 
menetéről jegyző 

féléves 
beszámolá
feladatok v

féléves beszámolóval 
kapcsolatos 
feladatellátásra 
vonatkozó általános 
szabályok 
meghatározása és 
betartása 

Szóbeli, illetve írásbeli 
utasítás az egyes 
előiránzatokhoz 
tartozó beszámolás 
rendjéről )pl. az 
időarányos 
teljesítéstől való 
eltérés magyarázata 
stb. 

jegyző 

féléves 
beszámolási 
munkák előtt 

A féléves beszámolók 
munkapéldányaiba, 
alapszámításaiba történő 
betekintés, téjékoztatás 
kérés 

jegyző 

folyamatosan 

A féléves beszámoló 
dokumentáció - 
beleértve valamennyi 
előirányzatteljesítést, 
és időarányos eltérést 
kifejtő, igazoló 
számítást, 
nyilvántartást, és 
szöveges tájékoztatást 
stb. -áttekintése jegyző 

féléves 
beszámolá
feladatok v

a költségvetési 
rendelet címrendjéről 
való tájékozódás, a 
címrend szerinti 
féléves beszámolás 

Vzetetői szóbeli 
beszámoltatás 

jegyző 
féléves 
beszámolási 
munkák előtt 

A féléves beszámolás 
munkák megkezdése 
során az egyes 
címrendek beszámoló 
tervezetébe való 
betekintés 

jegyző 

folyamatosan 

A féléves beszámoló 
dokumentációinak, a 
határozat (illetve) 
rendelet tervezet 
címrendek szerinti 
összeállításának 
ellenőrzése jegyző 

féléves 
beszámolá
feladatok v
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a féléves beszámoló 
során ellátandó 
egyeztetési feladatok 

Konzultáció az 
ellátandó egyeztetési 
feladatokról 

jegyző féléves 
beszámolási 
munkák előtt 

Az egyeztetési feladatok 
dokumentumainak, 
feljegyzéseinek 
áttekintése 

jegyző 

legalább 1 
alkalommal 

Az egyeztetés 
folymatának 
áttekintése utólag, a 
rendelkezésre álló 
dokumentumok 
alapján jegyző 

féléves 
beszámolá
feladatok v

a féléves beszámoló 
számszaki adatainak 
előkészítése 

A féléves beszámoló 
adatszolgáltatás 
valódisága érdekében 
betartandó 
szempontok 
megbeszélése 

jegyző 

féléves beszá-
molási munkák 
előtt 

A számszaki adatok 
valódiságának 
ellenőrzése, a főkönyvi 
kivonat és az egyes 
számlafogalmak 
ellenőrzése, szükség 
szerint a könyvelés 
korrekciója 

jegyző 
legalább a féléves 
beszámoló 
elkészítése előtt 1 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás 
az adatok valódisága 
érdekében ellátott 
feladatokrók, azok 
eredményeiről jegyző 

féléves 
beszámolá
feladatok v

a féléves főkönyvi 
kivonat elkészítése 
címrend szerint is 

A főkönyvi kivonat 
címrend szerinti 
elkészítésének 
megbeszélése a 
könyvelési 
sajátosságok 
figyelembevételével 

jegyző 
A főkönyvi 
kivonatok 
készítése előtt 

A címrend szerinti 
főkönyvi kivonatok 
számításainak, esetleges 
adatgyűjtésének 
áttekintése 

jegyző 
A főkönyvi 
kivonatok készítése 
során folyamatosan 

A főkönyvi kivonatkok 
áttekintése jegyző 

a főkönyvi
kivonatok 
elkészítésé
követően 

a féléves beszámoló 
számszaki elkészítése 

A féléves beszámoló 
számszaki elkészítése 
a címrend szerinti 
főkönyvi kivonatok 
felhasználásával, az 
esetleges kritikus 
pontok megbeszélése 

jegyző 
A főkönyvi 
kivonatok 
készítése után 

A készülő számszaki 
beszámoló tervezetekbe 
való betekintés 

jegyző A számszaki 
beszámoló 
elkészítése során 
folyamatosan 

A számszaki 
beszámolók 
áttekintése jegyző 

a számszak
beszámoló
elkészítése

a féléves beszámolót 
jóváhagyó testületi 
dokumentum 
(határozat/rendelet) 
elkészítése 

A jóváhagyó 
dokumentum 
elkészítésével 
kapcsolatos elvárások 
meghatározása, 
alapvető 
összefüggések 
áttekintése 

jegyző 
A számszaki 
beszámoló 
elkészítésést 
követően 

A dokumentum 
tervezetbe való 
betekintés, konzultáció 

jegyző 

A feladatellátás 
során folyamatosan 

A dokumentumok 
tervezetének 
ellenőrzése, 
téjékoztatás kérése jegyző 

a tervezet 
elkészítése
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a féléves beszámoló 
előterjesztésének 
összeállítása 

A féléves beszámoló 
előterjesztésével 
kapcsolatos elvárások, 
fontosabb pontok 
tisztázása jegyző 

A számszaki 
beszámoló után 

Az előterjesztés tervezet 
összeállításakor jegyző 

Az előterjesztés 
tervezet 
összeállításakor 

A dokumentum 
tervezet elllenőrzése, 
tájékoztatás kérése jegyző 

a tervezet 
elkészítése

a féléves beszámoló 
megtárgyalása, 

gyása 

A képviselő-testület 
féléves beszámolót 
megtárgyaló ülésére, 
mint tájékoztatást adó 
személy 
felkészültségének 
ellenőrzése 
kozultációval jegyző 

A testületi ülés 
előtt             

a féléves elemi 
beszámoló 
megállapítása, 
dokumentációjának 
elkészítése, 
továbbítása 

Az elemi beszámoló 
tartalmi 
követelményeivel 
kapcsolatos szakmai 
ismeretek felfrissítése 
konzultációval, a 
beszámoló 
elkészítését segítő 
anyagok 
áttekintésével jegyző 

A félévi 
beszámoló 
összeállítása előtt 

A féléves elemi 
beszámoló megállapítása 
során a 
munkapéldányok 
ellenőrzése jegyző folyamatosan 

Az elkészített féléves 
elemi beszámoló és a 
testület által 
jóváhagyott beszámoló 
egyeztetése jegyző 

A féléves e
beszámoló
elkészítésé
követően, 
annak 
információ
rendszerbe
továbbítás

a féléves elemi 
beszámoló 
dokumentációk 
megőrzése 

A kész dokumentációk 
kezelésére vonatkozó 
utasítás megadása jegyző 

A dokumentációk 
elkészítését 
követően       

A dokumentációk 
tárolásának 
ellenőrzése 
beszámoltatással, 
illetve a kezelés 
módjának áttekintése jegyző alkalomsze

16. Az éves beszámolási tevékenység 

az éves beszámoló 
elkészítésére való 
felkészülés 

A vonatkozó 
jogszabályok 
áttekintése, a kiadott 
útmutatók 
megbeszélése jegyző 

Az éves 
beszámoló előtt 

Az éves beszámolóra 
való felkészültségről 
tájékozódás, 
értekezleztek 
megbeszélése jegyző 

A beszámoló 
készitése előtt és 
során 
szükségszerűen 

A beszámolási 
tevékenység során 
szóbeli tájékozódás jegyző 

A beszámo
tevékenysé
során lega
3 alkalomm



 

 

48 

az éves beszámolás 

munkafolyamatokra 
való lebontása, 
munkamegosztás 

Megbeszélés az egyes 
zárszámadáshoz 
kapcsolódó 
munkafolyamatok 
ellátásának várható 
időszakairól, és a 
munkamegosztás 
rendjéről jegyző 

Az éves 
beszámoló előtt 

Egyeztetés, szóbeli 
beszámoltatás, valamint 
az elkészült írott 
anyagokba történő 
betekintés jegyző folyamatosan 

Szóbeli beszámoltatás 
az éves beszámolási 
feladatok ellátásnak 
menetéről jegyző 

beszámolá
feladatok v

az éves beszámolóval 
kapcsolatos 
feladatellátásra 
vonatkozó általános 
szabályok 
meghatározása és 
betartása 

Szóbeli, illetve írásbeli 
utasítás az egyes 
előirányzatokhoz 
tartozó beszámolás 
rendjéről (pl. az 
időarányos 
teljesítéstől való 
eltérés magyarázata 
stb.) jegyző 

A beszámolási 
munkák előtt 

A beszámoló 
munkapéldányaiba, 
alapszámításaiba, 
téjékoztatás kérés jegyző folyamatosan 

A beszámoló 
dokumentáció - 
beleértve valamennyi 
előirányzat-teljesítést, 
és időarányos eltérést 
kifejtő, igazoló 
számítást, 
nyilvántartást, és 
szöveges tájékoztatást 
stb- áttekintése jegyző 

A beszámo
feladatok v

ltségvetési 
rendelet címrendjéről 
való tájékozódás, a 
címrend szerinti éves 
beszámolás 

Vezetői szóbeli 
beszámoltatás jegyző 

A beszámolási 
munkák előtt 

A beszámolási munkák 
megkezdése során az 
egyes címrendek 
beszámoló tervezetébe 
való betekintés jegyző folyamatosan 

A beszámoló 
dokumentációinak, a 
rendelet-tervezet 
címrendek szerinti 
összeállításának 
ellenőrzése jegyző 

A beszámo
feladatok v

az éves beszámoló 
során ellátandó 
egyeztetési feladatok 

Konzultáció az 
ellátandó egyeztetési 
feladatokról jegyző 

A beszámolási 
munkák előtt 

Az egyeztetési feladatok 
dokumentumainak, 
feljegyzéseinek 
áttekintése jegyző 

legalább 1 
alkalommal 

Az egyeztetés 
folymatának 
áttekintése utólag, a 
rendelkezésre álló 
dokumentumok 
alapján jegyző 

A beszámo
feladatok v

z éves beszámoló 
számszaki adatainak 
előkészítése 

Az éves beszámoló 
adatszolgáltatás 
valódisága érdekében 
betartandó 
szempontok 
megbeszélése jegyző 

A beszámolási 
munkák előtt 

A számszaki adatok 
valódiságának 
ellenőrzése, a főkönyvi 
kivonat és az egyes 
számlaforgalmak 
ellenőrzése, szükség 
szerint a könyvelés jegyző 

legalább a  
beszámoló 
elkészítése előtt 1 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás 
az adatok valódisága 
érdekében ellátott 
feladatokrók, azok 
eredményeiről jegyző 

A beszámo
feladatok v
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korrekciója 

a pénzmaradvány 
személyi juttatások 
maradványának 
meghatározása 

A vonatkozó 
jogszabályi hátér, a 
vonatkozó belső 
szabályok, a vezetett 
nyilvántartások 
áttekintése, a 
követendő eljárás 
meghatározása jegyző 

A beszámolási 
munkák közben 

A pénzmaradvány-
kimutatások 
tervezetének ellenőrzése, 
az alátámasztást szolgáló 
nyilvántartások, 
főkönyvi számlák 
ellenőrzése jegyző 

beszámoló készítés 
közben legalább 2 
alkalommal 

Szóbeli beszámoltatás 
a pénzmaradvány 
alakulásáról, és a 
személyi juttatások 
maradványának 
felhasználhatóságáról jegyző 

A 
pénzmarad
kimutatás 
elkészítésé
követően 

az éves főkönyvi 
kivonat elkészítése 
címrend szerint is 

A főkönyvi kivonat 
címrend szerinti 
elkészítésének 
megbeszélése a 
könyvelési 
sajátosságok 
figyelembevételével jegyző 

A főkönyvi 
kivonatok 
készítése előtt 

A címrend szerinti 
főkönyvi kivonatok 
számításainak, esetleges 
adatgyűjtésének 
áttekintése jegyző 

főkönyvi kivonat 
készítése során 
folyamatosan 

Főkönyvi kivonatok 
áttekintése jegyző 

a főkönyvi
kivonatok 
elkészítésé
követően 

éves beszámoló 
számszaki adatainak 
elkészítése 

A beszámoló 
számszaki elkészítése 
a címrend szerinti 
főkönyvi kivonatok 
felhasználásával, az 
esetleges kritikus 
pontok  megbeszélése jegyző 

A főkönyvi 
kivonatok 
készítése után 

A készülő  számszaki 
beszámoló tervezetekbe 
való betekintés jegyző 

A számszaki 
beszámoló 
elkészítése során 
folyamatosan 

Számszaki beszámolók 
áttekintése jegyző 

a számszak
beszámoló
elkészítése

az államháztartási 
mérleg  összeállítása 

A mérlegekre 
vonatkozó jogszabályi 
és kötelezően 
elkészített belső 
szabályok 
megbeszélése, 
iránymutatása a 
mérleges elkészítésére 
vonatkozóan jegyző 

A mérlegek 
elkészítése 

A mérlegek készítése 
során a 
munkapéldányok 
ellenőrzése, szükség 
esetén konzultáció jegyző 

A mérlegek 
készítése során 
legalább 2 
alkalommal 

Az ÁHT-s mérlegek 
elkészítése után     
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az éves beszámolót 
jóváhagyó testületi 
rendelet elkészítése 

A jóváhagyó 
dokumentum 
elkészítésével 
kapcsolatos elvárások 
meghatározása, 
alapvető 
összefüggések 
áttekintése jegyző 

A számszaki 
beszámoló 
elkészítésést 
követően 

A dokumentum 
tervezetbe való 
betekintés, konzultáció jegyző 

A feladatellátás 
során folyamatosan 

A tervezet elkészítése 
után     

az éves beszámoló 
előterjesztésének 
összeállítása 

Az éves beszámoló 
előterjesztésével 
kapcsolatos 
jogszabályok, 
elvárások, fontosabb 
pontok tisztázása jegyző 

A számszaki 
beszámoló után 

Az előterjesztés tervezet 
összeállításakor jegyző 

A feladatellátás 
során folyamatosan 

A tervezet elkészítése 
után     

az éves beszámoló 
megtárgyalása, 
jóváhagyása 

A képviselő-testület 
féléves beszámolót 
megtárgyaló ülésére, 
mint tájékoztatást adó 
személy 
felkészültségének 
ellenőrzése 
kozultációval jegyző 

A testületi ülés 
előtt             

az éves elemi 
beszámoló 
megállapítása, 
dokumentációjának 
elkészítése, 
továbbítása 

Az elemi beszámoló 
tartalmi 
követelményeivel 
kapcsolatos szakmai 
ismeretek felfrissítése 
konzultációval, a 
beszámoló 
elkészítését segítő 
anyagok 
áttekintésével jegyző 

Az elemi 
beszámoló 
összeállítása előtt 

Az elemi beszámoló 
megállapítása során a 
munkapéldányok 
ellenőrzése jegyző folyamatosan 

Az elemi beszámoló 
elkészítését követően, 
de annak információs 
rendszerbe való 
továbbítása előtt     

az éves beszámoló 
dokumentációk 
megőrzése 

A kész dokumentációk 
kezelésére vonatkozó 
utasítás megadása jegyző 

A dokumentációk 
elkészítését 
követően       Alkalomszerűen     
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Bevezetés 
 
Szabályzatkészítési kötelezettség 
 

1. A helyi önkormányzat FEUVE szabályzatának kidolgozására 
− az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121. § (1) bekezdése, 

valamint 
− az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 

145/A. §-a, továbbá 
− a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban közzétett 

módszertani útmutatói, illetve ajánlásai figyelembevételével került sor. 
2. A szabályzat hatálya 

A szabályzat az önkormányzat, mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzésére terjed ki, a szabályzat borítóján megjelölt időponttól. 

 
I. 

Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános 
szabályok 

 
A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó szabályokat az 
Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121. § (1) bekezdése, 
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet 
145/A. §-a határozza meg. 
 

1. A FEUVE fogalma 
1.1. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) 

az Áht. 121. §-ában meghatározott ellenőrzés. 
1.2. A FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység, - azaz a 

jegyző által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. 
 

2. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok tartalma 
A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: 

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési 
tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság 
miatti visszafizettetések dokumentumait is), 

b) az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi 
és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, 

c) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
könyvvezetés és beszámolás). 

 
3. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezése: 

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatoknak, tevékenységnek a szerven belüli, 
feladatköri elkülönítését a munkaköri leírások tartalmazzák. 

 
4. A FEUVE rendszer 

A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon 
- elveket, 
- eljárásokat és 
- belső szabályzatokat, 
melyek alapján az önkormányzat érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló 
előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való 
- szabályszerű, 
- gazdaságos, 
- hatékony és 
- eredményes gazdálkodás követelményeit. 

 
5. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve vezetőjének felelőssége a 

FEUVE rendszerrel kapcsolatban: 
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A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, mint költségvetési szerv a 
Polgármesteri Hivatal. 
5.1. Az önkormányzati hivatal vezetője köteles 

− olyan szabályzatokat kiadni, illetve 
− olyan folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek 

biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását. 

5.2. Az önkormányzati hivatal vezetője köteles 
− kialakítani, 
− működtetni és 
− fejleszteni a FEUVE rendszerét. 

5.3. A FEUVE rendszer kialakításánál, működtetésénél, valamint fejlesztésénél a jegyzőnek 
figyelembe kell venni: 

− a hivatal gazdálkodásának folyamatait, így 
− a tervezési, 
− a végrehajtási, 
− a beszámolási tevékenység feladatait, valamint 
− a hivatal egyéb sajátosságait. 

 
6. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott követelmények 

 
6.1. A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott legfontosabb 

követelmények, hogy biztosítsák azt, hogy 
a) az önkormányzati hivatal valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és 

célja összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható 
gazdálkodás elveivel; 

b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra; 

c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a Hivatal 
gazdálkodásával kapcsolatosan; 

d) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és 
összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek; 

e) a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és 
megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 

 
7. A FEUVE rendszerben alkalmazandó legfontosabb fogalmak (szabályosság, a 

szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) 
 
7.1.  Szabályosság 
 
A szabályosság azt jelenti, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység, - jelen esetben az 
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat - működése, tevékenysége megfelel a vonatkozó 
szabályoknak, előírásoknak. 
 
7.2.  Szabályozottság 
 
A szabályozottság azt jelenti, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység -jelen esetben a 
Hivatal és az önkormányzat - működése, tevékenysége, illetve valamely tevékenységi folyamata, 
részfolyamata megfelelően szabályozott-e, a rögzített szabályok megfelelnek-e a hatályos 
jogszabályoknak, előírásoknak, egyéb vezetői rendelkezéseknek. 
 
7.3.  Gazdaságosság 
 
A gazdaságosság egy adott önkormányzati, illetve az önkormányzati hivatal által ellátott 
tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségének optimalizálását jelenti a megfelelő 
minőség biztosítása mellett. 
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7.4.  Hatékonyság 
 
A hatékonyság egy adott önkormányzati, illetve az önkormányzati hivatal által ellátandó 
tevékenység során előállított termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az 
előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat. 
 
7.5.  Eredményesség 
 
Eredményesség egy adott önkormányzati, illetve az önkormányzati hivatal által ellátott 
tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása 
közötti kapcsolat. 
 
 

II. 
A FEUVE rendszer és a szabályozottság 

 
A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a szabályozottság követelménye 
a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 
 

1. Elvek 
1.1. Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az önkormányzati 

hivatal vezetőjének feladata az, hogy gondoskodjon arról, hogy 
a) a Hivatal mindig a hatályos központi jogszabályoknak, irányelveknek, 

útmutatásoknak a szem előtt tartásával lássa el a belső szabályozási feladatait, 
ezekről a központi szabályokról tájékozott legyen; 

b) a hivatala hatályos jogszabályok alapján kötelezően előírt belső szabályozási 
követelményeknek eleget tegyen, gondoskodjon a kialakított belső szabályok 
megismertetéséről; 

c) a hivatal működése során, a helyi sajátosságok miatt szabályozandó területek 
feltárásra kerüljenek, majd elkészítsék a vonatkozó szabályzatokat, előírásokat. 

 
2. Eljárások 

2.1. A szabályozottság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 
a) Meg kell határozni azokat a területeket, mely területek szabályozásáról gondoskodni 

kell a központi előírások kötelező előírásai miatt. 
b) Objektív kockázatelemzés segítségével fel kell tárni azokat a területeket, melyek 

szabályozása (anélkül, hogy azt kötelező központi előírás kötelezővé tenné) 
szükséges a szerv működési, szervezeti sajátossága miatt, 

c) szabályozását gyakran felül kell vizsgálni, mivel jelentős kockázati területet jelöl, 
d) szabályozását előtérbe kell helyezni, mivel meghatározó az önkormányzat, illetve az 

önkormányzati hivatal tevékenysége számára. 
e) Új belső szabályozás esetén - ha addig még adott területre szabályozás nem történt, 

illetve a korábbi terület szabályozási igénye jelentősen megváltozott - a szabályozás 
előtt 

f) előzetes konzultációt kell folytatni a területen dolgozókkal, illetve a területhez 
kapcsolódó tevékenységi folyamat folyamatgazdájával, 

g) csak az előzetes tájékozódást követően lehet elkészíteni a szabályzat tervezetet, 
melyet véglegesítés előtt ismét meg kell beszélni az érintett dolgozókkal, illetve 
folyamatgazdákkal. 

2.2.  A szabályozottság megfelelő minősége érdekében a szabályozottságot, a gazdálkodási 
tárgyú helyi szabályzatokat évente felül kell vizsgálni. 

2.3. A felülvizsgálatnál figyelembe kell venni a: 
a) a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés tapasztalatait, 
b) a független belső ellenőrzés megállapításait, valamint 
c) a felügyeleti, illetve egyéb külső ellenőrzés észrevételeit. 
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d) A felülvizsgálat során a módosítási javaslatokat meg kell beszélni az adott 
szabályozási területtel közvetlenül kapcsolatban lévő dolgozókkal, illetve a 
szabályozott működési folyamathoz (tartozó folyamatgazdákkal). 

 
3. A megfelelő szabályozottság kialakítása és fenntartása 

A megfelelő szabályozottság kialakítása és fenntartása folyamatábráját a 1. számú 
melléklet tartalmazza. 

 
4. Belső szabályzatok 

4.1. Az önkormányzati hivatal vonatkozásában a belső szabályzatok alatt valamennyi, az 
önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal működését alapvetően meghatározó, 
írásban rögzített, a szervre nézve kötelező előírást, követelményt meghatározó 
dokumentumot érteni kell. 

4.2. Belső szabályozás körébe így a következők tartozhatnak: 
a) Szervezeti és Működési Szabályzat a mellékleteivel: 
b) tervek (mint pl. gazdasági program, fejlesztési program, költségvetési rendeletben 

meghatározott költségvetési terv, és eljárási szabályai, likviditási terv és 
előirányzat-felhasználási ütemterv stb.), 

c) rendeletek (pl. a már említett költségvetési rendelet, továbbá a 
vagyongazdálkodási rendelet és szabályzat), 

d) működéssel, szakmai tevékenységgel, a munkavállalók jogállásával kapcsolatos 
szabályok, 

e) pénzügyi és gazdálkodási szabályok. 
4.3. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés érdekében a szervnek a 

jogszabályok által meghatározott szabályzatokkal kell rendelkeznie.  
 

III. 
A FEUVE rendszer és a szabályosság 

 
A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a szabályosság követelménye a 
következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 
 

1. Elvek 
1.1. Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során a Polgármesteri Hivatal 

vezetőjének feladata, hogy a dolgozói számára biztosítsa: 
a) a hatályos központi jogszabályok, és más kötelező szabályozások 

megismerhetőségét, 
b) a belső szabályokhoz való hozzáférést, 
c) a központi, illetve a belső szabályzatokkal kapcsolatos információkat a szabályosság 

betartása érdekében. 
 

2. Eljárások 
2.1. A szabályosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 
2.2. Gondoskodni kell a Hivatalt és az önkormányzatot közvetlenül érintő, a mindennapi 

tevékenységben alkalmazni szükséges valamennyi központi jogszabály, előírás, 
ajánlás (a továbbiakban szabályzat) könnyű hozzáférhetőségéről (papír, valamint 
számítógépes adathordozó segítségével). 

2.3. - A központi szabályok megfelelő alkalmazása érdekében biztosítani kell az adott 
területen dolgozók számára a továbbképzésen, értekezleten, konzultáción való 
részvételt, illetve egyéb szakmai anyagok, pl.: szakkönyvek, segédletek, folyóiratok 
beszerzését, illetve az Internetes honlapokhoz való hozzáférést. 

2.4. - A belső szabályok alkalmazhatósága érdekében a belső szabályzatok kezelésének úgy 
kell történnie, hogy az érintettek számára könnyen hozzáférhető legyen. A belső 
szabályzatok kiadásakor, a régi szabályozások felülvizsgálatakor, illetve egyes 
szabályzatok hatályon kívül helyezésekor az érintett dolgozókat, illetve a 
folyamatgazdákat részletesen tájékoztatni kell az új végleges szabályokról, szükség 
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esetén munkaértekezlet, megbeszélés keretében kell gondoskodni a szabályzatok 
megismertetéséről. 

2.5. - Az objektív kockázatkezelés eszközét felhasználva fel kell hívni a nagy kockázatot 
rejtő feladatok ellátásánál közreműködő dolgozók, illetve tevékenységek 
folyamatgazdái figyelmét a szabályzatok, illetve a szabályzatok egyes elemei 
betartására. 

2.6. - A központi előírások és a helyi szabályok betartását, azaz a szabályosságot a 
következő eszközökkel kell biztosítani: 

a) előzetes vezetői ellenőrzéssel, 
b) egymásra épülő, egymást ellenőrző folyamatok rendszerével, 
c) utólagos vezetői ellenőrzéssel, 
d) független belső ellenőrzéssel. 

2.7. A szabályosság területén az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a 
területen dolgozók, illetve a folyamatgazdák szabályozottsági ismereteinek 
megismerése beszélgetés, megbeszélés, beszámoltatás stb. útján. 

2.8. Folyamatba épített ellenőrzés legfontosabb eszköze a szabályosság tekintetében az, 
hogy a szabályok kialakításánál ügyelnek arra, hogy adott tevékenység több 
részfolyamatból, feladatból álljon, s a folyamatokat, feladatokat ne ugyanaz a személy 
lássa el, s az adott feladatot ellátó személynek kötelező legyen az előző feladat 
elvégzésének ellenőrzése is. Utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a szabályosság 
vonatkozásában leginkább a szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése 
beszámoltatással, dokumentumok áttekintésével, megbeszéléssel stb. 

2.9. A független belső ellenőrzés a szabályosság vonatkozásában a legnagyobb kockázatot 
képviselő területeken gyakrabban ellenőrzi a szabályzatok betartását. 

 
3. Belső szabályzatok 

A szabályosságnak a hatályos központi, valamint a FEUVE és a belső szabályzatok 
témakörében meghatározott szabályzatoknak való megfelelés során kell érvényesülni. 

 
 

IV. 
A FEUVE rendszer és a gazdaságosság 

 
A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a gazdaságosság követelménye a 
következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 
 

1. Elvek 
1.1. Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során a Polgármesteri Hivatal 

vezetőjének feladata, hogy a feladatai ellátására szolgáló 
a) bevételi és kiadási előirányzatokkal, 
b) -a létszám-előirányzattal, valamint 
c) a rendelkezésre álló vagyonnal úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a 

gazdaságosság követelményeit. 
1.2. Cél, a megfelelő minőségi „áru" beszerzése a legalacsonyabb áron. 
1.3. A gazdaságosság követelménye, az hogy adott feladat, tevékenység ellátásához 

felhasznált erőforrások költségei - a minőség fenntartása mellett - optimalizálva 
legyenek. 

1.4. A Hivatal akkor működik gazdaságosan, ha a rendelkezésre álló erőforrásokból 
költséghatékony módon szerzik be, használják fel azokat az eszközöket és emberi 
erőforrást, amelyek a feladat, tevékenység ellátásához szükségesek. 

2. Eljárások 
2.1. A gazdaságosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 

2.1.1. Gazdaságossági számításokat kell végezni,  
a) a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása 

vonatkozásában. Erre azért van szükség, mert nem gazdaságos a 
kiadási előirányzatok felhasználása akkor, ha nem veszik 
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figyelembe azt, hogy mikor, honnan lehet a legolcsóbban 
megszerezni a működéshez, feladatellátáshoz szükséges eszközöket, 
készleteket, vásárolt szolgáltatásokat. 

b) a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében. A létszám-
előirányzatok felhasználása akkor gazdaságos, ha a létszám 
szükségletet a legolcsóbban oldják meg. 

c) a vagyongazdálkodás során. A vagyongazdálkodás során fontos a 
gazdaságossági számítás, mert ki kell számítani, hogy adott feladat 
ellátását hogyan lehetne a meglévő vagyonnal úgy ellátni, hogy az a 
legkevesebb költséggel járjon. (Nem működik egy szerv, szervezeti 
egység gazdaságosan akkor, ha egy indokoltnál nagyobb épületben 
működik, stb.) 

2.1.2. - Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az 
előirányzatok felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek 
gazdaságosság tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. 

2.2. A gazdaságosság növelése érdekében számításokkal alátámasztott módszereket, 
eljárásokat kell javasolni. 

2.3. A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak gazdaságossága 
szempontjából. Felelősöket kell kijelölni a gazdaságossági számítások elvégzésére, 
kedvezőbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására. 

2.4. A gazdaságosság szem előtt tartása érdekében folyamatosan ellenőrizni kell azokat 
a forrásokat, melyektől a szerv beszerzi a feladatellátásához szükséges külső 
forrásokat. A lehetséges beszállítókat is figyelemmel kell kísérni és mindig a 
legkedvezőbb ajánlatot kell választani. 

 
3. Kiemelt területek a gazdaságossággal kapcsolatban 

3.1. A FEUVE rendszernek a gazdaságossággal kapcsolatos kiemelt területei a következők: 
a) pénzügyi-gazdálkodási területen az anyag, készlet, vásárolt szolgáltatások 

beszerzésével foglalkozó tevékenységek,  
b) a létszám és személyi juttatás előirányzatai és felhasználása. 

 
4. Belső szabályzatok 

4.1. A gazdaságosság követelménye érvényesítéséhez az önköltség-számítási szabályzat 
nyújthat segítséget. 

4.2. Amennyiben a gazdaságosság számításhoz szükséges adatokhoz nem áll 
rendelkezésre megfelelő részletezettségű adat, gondoskodni kell a pénzügyi-
gazdálkodási szabályozatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak 
kiegészítéséről, megfelelő részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy a 
gazdaságossági számítások elvégezhetőek legyenek. 

 
V. 

A FEUVE rendszer és a hatékonyság 
 
A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a hatékonyság követelménye a 
következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 
 

1. Elvek 
1.1. Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az önkormányzati 

hivatal vezetőjének feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a 
hatékonyság követelményeit. 

1.2. A hatékonyság követelményeinek érvényesülnie kell, a 
a) bevételi és kiadási előirányzatokkal, 
b) a létszám-előirányzattal, valamint 
c) a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. 

1.3. A hatékonyság követelménye, hogy adott feladat, tevékenység során az ellátott 
feladat, nyújtott szolgáltatás, egyéb eredmény, valamint ezek elvégzéséhez, 
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nyújtásához felhasznált források közötti kapcsolat megfelelő legyen. 
1.4. A tevékenység akkor hatékony, ha az önkormányzati hivatal a lehető legkevesebb 

tárgyi és munkaerő felhasználásával 
a) a lehető legtöbb, és 
b) legjobb minőségű feladatellátást végez (beleértve a feladatkörébe tartozó 

szolgáltatásnyújtási tevékenységét is). 
 

2. Eljárások 
2.1. A hatékonyság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 
2.2. Hatékonysági számításokat kell végezni 

a) a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában. 
Ekkor vizsgálni kell, hogy a legtöbb, illetve legjobb minőségű feladatellátás, illetve 
szolgáltatásnyújtás érdekében hogyan lehet a legkevesebb tárgyi eszközt igénybe 
venni, a legkevesebb készletbeszerzési kiadást teljesíteni, és a legkevesebb vásárolt 
szolgáltatást igénybe venni. 

b) a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében. A létszám-előirányzatok 
felhasználása vonatkozásában a Polgármesteri Hivatalnak vizsgálnia kell, hogy a 
minőség javítása, vagy legalább is szinten tartása mellett, minél több feladatot 
hogyan tud a legkevesebb létszám, illetve személyi juttatás előirányzat 
igénybevételével ellátni. 

c) a vagyongazdálkodás során. 
2.3. A vagyongazdálkodás során a hatékonysági vizsgálat középpontjában az állhat, hogy a 

rendelkezésre álló vagyon megfelelően kihasznált-e, mivel a felesleges, a 
feladatellátáshoz nem szükséges, illetve a nem megfelelően hasznosított vagyon a 
Polgármesteri Hivatal, végső soron az önkormányzat nem hatékony működését 
eredményezi. 

2.4. Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok 
felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek a hatékonyság tekintetében a 
legnagyobb kockázatot rejtik. A hatékonyság javítása érdekében számításokkal 
alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni. 

2.5. A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak hatékonysága 
szempontjából. Felelősöket kell kijelölni a hatékonysági számítások elvégzésére, 
kedvezőbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására. 

 
3. A FEUVE és a hatékonyság vizsgálat kiemelt területei 

3.1. A hatékonyság szinte a működés teljes egészét érinti, így különösen: 
a) a szervezeti felépítés, ezzel összefüggésben az SZMSZ, 
b) működésre és egyes szolgáltatásra vonatkozó szakmai előírások. 

 
4. Belső szabályzatok 

Amennyiben a hatékonyság számításhoz szükséges adatokhoz nem áll rendelkezésre 
megfelelő részletezettségű alapadat, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási 
szabályozatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítéséről, 
megfelelő részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy a hatékonysági 
számítások elvégezhetőek legyenek. 

 
VI. 

A FEUVE rendszer és az eredményesség 
 
A folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben az eredményesség követelménye 
a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 
 

1. Elvek 
1.1. Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során a Polgármesteri Hivatal 

vezetőjének feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye az 
eredményesség követelményeit. 
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1.2. Az eredményesség elveinek érvényesülnie kell az alábbi területeken: 
a) kiadási előirányzatok felhasználása, 
b) a létszám-előirányzat felhasználása, valamint 
c) a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. 

1.3. Az eredményesség a Polgármesteri Hivatal, illetve az önkormányzat tevékenysége, 
ezen belül, pl. egy feladata, nyújtott szolgáltatása megvalósításának mértéke, azaz a 
feladatellátás tervezett, elgondolt és tényleges teljesítése, ellátása közötti kapcsolat. 

1.4. Az eredményesség azt mutatja, hogy a Polgármesteri Hivatal működése, 
feladatellátása, szolgáltatásnyújtása 
a) eléri-e a célját, 
b) s ha elérte, ott milyen hatást váltott ki. 

1.5. Az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal adott tevékenysége, feladatellátása, 
szolgáltatásnyújtása akkor eredményes, ha azt az érdekeltek ténylegesen igénybe 
vették, s azzal elégedettek. 

 
2. Eljárások 

2.1. A hatékonyság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 
a) Hatékonysági számításokat kell végezni 
b) a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában. 

Ekkor vizsgálni kell, hogy a teljesített feladatellátás, illetve szolgáltatásnyújtás hogyan 
viszonyul az elvárásokhoz, az érintettekhez mennyiségben és minőségben. Adott 
feladatellátásnál, szolgáltatásnál mindig vizsgálni kell az igénybevevők, és a lehetséges 
igénybevevők közötti kapcsolatot. 

2.2. A létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében. 
A létszám-előirányzatok felhasználása milyen hatással van a nyújtott szolgáltatások 
mennyiségére, valamint annak lehetséges igénybevételére, illetve, hogy a létszám, 
illetve személyi juttatás felhasználása hogyan hat a szolgáltatást igénybevevőkre (pl. 
lehet, hogy adott feladat több személlyel, vagy nagyobb fizetéssel jobb minőségben, 
gyorsabban stb. történik, ezért az igénybevétel emelkedik, illetve a szolgáltatás 
megítélése is javul). 

2.3. a vagyongazdálkodás során. 
A vagyongazdálkodás során az eredményességi vizsgálat középpontjában az állhat, 
hogy a rendelkezésre álló vagyon valamely feladatellátás kapcsán kapcsolatba kerül-e a 
lehetséges igénybevevőkkel, illetve az igénybevétel, vagy annak lehetősége milyen 
hatást gyakorol rájuk. 

2.4. Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok 
felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek az eredményesség 
tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik.  

2.5. Az eredményesség javítása érdekében 
a) számításokkal, 
b) közvélemény kutatásokkal, 
c) egyéb felmérésekkel alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni. 
2.6. A vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak eredményesség 

szempontjából. Felelősöket kell kijelölni az eredményességi számítások elvégzésére, 
kedvezőbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására. 

3. Belső szabályzatok 
3.1. Az eredményesség követelménye érvényesítéséhez a főkönyvi könyvelési és analitikus 

nyilvántartási, illetve egyéb statisztikák nyújthatnak segítséget. 
3.2. Amennyiben az eredményesség számításához szükséges adatokhoz nem áll 

rendelkezésre megfelelő részletezettségű adat, gondoskodni kell a pénzügyi-
gazdálkodási szabályozatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak 
kiegészítéséről, megfelelő részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy az 
eredményességi számítások elvégezhetőek legyenek. 

 
 

VII. 
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Ellenőrzési nyomvonal 
 

1. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma, tartalma 
1.1. Az ellenőrzési nyomvonal a Polgármesteri Hivatal: 

a) tervezési folyamatainak, 
b) pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint az 
c) ellenőrzési folyamatainak leírása. 

1.2. Az ellenőrzési nyomvonal leírás 
a) szöveges, illetve 
b) táblázatba foglalt, valamint 
c) folyamatábrákkal szemléltetett dokumentum. 

 
2. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének feladata az ellenőrzési nyomvonalakat elkészíteni, 

illetve elkészíttetni. 
 

3. Az ellenőrzési nyomvonal a az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
mellékletét kell, hogy képezze. A mellékletként való csatolásért a jegyző tartozik 
felelősséggel. 

 
VIII. 

Kockázatkezelés 
 

1. A Polgármesteri Hivatal vezetőjének a kockázatokkal kapcsolatos feladata 
1.1. A jegyző köteles a kockázati tényezők figyelembevételével 

a) kockázatelemzést végezni, és 
b) kockázatkezelési rendszert működtetni. 

 
2. A kockázatelemzés 

2.1. A kockázatelemzés: objektív módszer az ellenőrizendő területek kiválasztására, mely 
meghatározza a pénzügyi irányítási és ellenőrző rendszerekben rejlő kockázatokat. 

2.2. A kockázatelemzés során 
a) fel kell mérni és 
b) meg kell állapítani 

az önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal tevékenységében, 
gazdálkodásában rejlő kockázatokat. 

 
3. A kockázatkezelés 

3.1. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni 
a) azon intézkedéseket és 
b) az intézkedések megtételének módját, amelyek 
c) csökkentik, illetve 
d) megszüntetik a kockázatokat. 

 
4. A FEUVE rendszer objektív kockázatelemzési módszere 

A FEUVE rendszerben rejlő kockázatos területek kiválasztására objektív kockázatelemzési 
módszert kell alkalmazni a pénzügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók 
alapján. 
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1. számú melléklet 
 
A megfelelő szabályozottság kialakításának és Fenntartásának Folyamatábrája 
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