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Tisztelt Képviselő-testĺilet!

I. Tényállás és a döntés tartalmának ľészletes ismeľtetése

Az źt|lamhźlztarÍásrő| sző|ó f0|1. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.; 87. $-a szerint:

,,87. s A vagyonľól és a költségvetés végľehajtásáľól
a) a számv iteli j o gszabá|yok szerinti éves kö ltsé gvetési beszámo lót,
b) az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható

módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zźłrő szźtmadást (a

továbbiakba n: zátszámadás) ke l l készíteni.''

ĺz ĺht.9l. $ (l) bekezdése a|apján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyzó készíti elő és a polgáľmester teľjeszti a képviselő-testtilet elé
úgy, hogy az a képviselő-testtilet elé terjeszését követő harminc napon belül, de legkésőbb a
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költségvetési évęt követő ötödik hónap utolsó napjźłig hattiyba lépjen. A zárszźlmadási rendelęt
tervezetével együtt a képviselő.tęstiilęt részére tfujékoztatásul be kell nyújtani a kincstáľ 68/A. $

szerinti ellenőrzése keretében a helyi onkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan
elkészített jelentését.

A zárszämadási rendelęt-tervęzet előterjesztésekoľ _ figyelemmel az ĺht. 91. $ (2) bekezdésében
foglaltalĺľa - a Képviselő-testtilet részéte tźĄékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatasokat kell _
szöveges indokolással erytitt - bemutatni:

a) az onkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasźęi tagolasban, e\őirányzat
fe|használási teľvét (e|oirányzat felhasználási teľven a pénzeszközök váútozásźlnak

bemutatását kell érteni),
b) a többéves kihatássaljáró döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
c) a közvetett támogatásokat - így külĺinösen adóelengedéseket, adókedvezményeket -

tartalmaző kimutatást,
d) az onkormányzat adósságának źú|omźnyát |ejárat, a Magyaroľszág stabilitásáról szóló

201l. évi CxCtV. törvény (stabilitási törvény) 3.$-a szerinti adósságot keletkeztető
tigyletek, bel- és külňldi irányú kötelezettségek szeľinti bontiísban,

e) a vagyonkimutatást,

Đ az onkormányzat tulajdonában álló gazdéikodő szervezetek működésébő| szźrmaző
kötelęzettségeket, a részesedések alaku|ását'

A bęszámo|ő a pénzigyi - vagyoni he|yzetet, a költségvetésben meghatfuozott bevételi és kiadási
e|őir ány zatok telj es ítését ttikľözi.

Tájékoztatom a Képviselő-tęstĺilętet, hogy a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Igazgatősága fe|é a töľvény szerinti adatszo|gá|tatási kĺitelezettséget az onkormányzat te|jesítette, és

az e|óterjesztés a központí adatszo|gtt|tattsra és a számviteli nyilvántartásokľa épül'

A költségvetési szervek belső kontrollręndszeľéről és belső ellęnőľzéséről szóIó 3,I0/f0| l.(XII.31.)
Korm. rendęlet az a|ábbiakattarta|mazza a költségvetési szeľv nyi|atkozatárő|:

,,11. S G) Á koĺtségvetési szer.v vezetője karcIes az 1. mellékĺet szerinti nyilatkozatban értékelni a
kôltségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2) A költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszómolóval egłĺitt küldi
meg aZ irányító szervnek. A fejezetet irónyító szerv vezetője a tórgyévet követő év óprilis 30-áig
megkĺildi az államhóztartósért felelős rniniszteľnek ąz áltąlą vezetett költségvetési szeryre vonatkozó
nyilatkozatot és az iľányítósa yagy feltigyelete ąld tąrtozó koltségvetési szervekre vonatkozó
ny i l atk o z at ok m ós o l at ót'

(2a) A helyi onkormónyzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozątot ąz éves koltségvetési
beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének' A vezetői nyilatkozatot a polgármester ą
zórszómadósi rendelet tervezetével egłütt terjeszti a képviselő-testület elé,

(3) Ha a rnegtett nyilatkozat és ą zórszómądással kapcsolatosan elvégzett ellenőrzések eredménye
kazatt ellentmondás óIl fenn, a koltségvetési szerv vezetője ąz ellentmondás okairól - az ellenőrzési
jelentés kézhezvételétől szómított hąrminc napon belul - írósban beszómol az irányító szerv
vezetőjének. Az irányító szerv vezetője - ha ą beszómolást nem tartja elfugadhatónąk. ą kahségvetési
szerv vezetőjét intézkedési terv készítésére kötelezi.

ft) Ha a költségvetési szervnél év közben vóltozós tÓrténik a Szeľv vezetője személyében, yag/ a
köhségvetési szerv dtalakul, megsziĺnik, ą tóvozó vezető, illetve az átalakuló, rnegsz{Ínő koltségvetési
szerv vezetője köteles az ]. melĺékletet az addig eĺtelt időszak vonatkozósóban kitlteni, és az új
vezetőnek, illetve a jogutód ktjltségvetési szerv vezetőjének ótadn[ aki azt sajót nyilatkozatdhoz
mellékeli,,,

A fęnti beszámolási és tźtjékoztatási kötelezettség teljesítéseként, valamint a koltségvetési szęrvek
belső kontrollrendszęréľől és belső ellenőľzésérĺjl szóló 370/20|l. (xII'31') Koľm. rendelęt a9. $ (3/a)

bekezdésében foglalt, a tźngyévre vonatkozó éves ellenőľzési jelentést, és az onkoľmányzat éůta|

a|apitott költségvetési szeľvęk éves ellenőrzési jelentései a|apjźn készítętt éves összefoglaló
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ellenőrzési jelentést, azok jóváharyása érdekében terjesztem a Képviselő-testtilet elé, melyek az
előteľjesĺés mellékletét képezik az a|źlbbiak szeľint:

. az előteľjesztés 1. számű melléklete az onkormányzat f0|6. évi kĺiltségvetésének
végľehajtásáról szóló szöveges beszámolój a,

. az előterjesztés f. számű melléklete az onkormányzatbehajthatatlan követeléseinęk hitelezési
veszteségkénti leírása,

. az előterjesztés 3, számű melléklete az összefoglaló évęs ellenőrzési jelentés,

. az előterjesĺés 4, szćtmű melléklete a konywizsgálói vélemény,

. az előteľjeszés 5. szźtmű melléklete a Jegyző és a koltségvetési szervek vezetőinek
nyilatkozatai.

u. A beteľjesztés indoka

Aze|ózóekben ismeľtetętt jogszabźůyi előíľások a|apjźtnazę|mtilt évi költségvetésről szóló beszámoló
e|fogadása, valamint a zźtľszźtmadási ľendelęt megalkotása a Képviselő-testülęt hatáskörébe tartozik'

III. A dtintés céljao pénzÍigyi hatása

A döntéssel az onkoľmányzat e|egettesz azÁht-ban foglalt rendeletalkotási kotelezettségének'

Az előterjesztés a2016' évi pénzügyi _ vagyoni he|yzetet, a k<lltségvetésben meghattlrozott bevéte|i és
kiadási e|őirányzatok teljesítését mutaja be, pénztigyi fedezetet nem igénye|.

Az éves gazdáIkodás soún az onkoľmányzatnak nęm volt likviditási problémája, nem kellett
likviditrási hitelt igénybe venni, a bevétęli többletek (helyi adó)' valamint a költségvetés teljesítéséhez
igazodő évkozi módosítasok bizosították a folyamatos finanszíľozést' Az onkormányzat és az źita|a
fenntartott költségvetési szeľvek működőképessége zökkenőmentes volt. osszességében
megállapíthatő,hogy az onkormányzat20|6-ben stabilan, biztonságosan mrĺködött'

IV. Jogszabá|yi kiirnyezet

A zärszźlmadásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket az ĺłht', az źt|tamhánaftásľól szóló törvény
végľehajtásáról szóló 368/2011' (XII.31.) Korm. rendelet, a számvitelľől szóló 2000. évi C' töľvény,
valamint az źi|amhánaftźs számviteléröl szőllő 4/20|3. (I.l1.) Korm. rendelet taĺta|mazza, A rendelet.
tęÍv ęzet szintén az e|őter j eszté s m e ll ékleté t kép ezi,

A költségvetési szervęk belső kontľollľendszeréről és belső ellęnőrzéséről szóló 37012011. (XII. 31')
Korm. ľendelęt ll' $-a szabźilyozza a vezetői nyilatkozatokľa, a a9.$ (3a) bekezdése az évęs
ĺisszefoglaló ellenőrzésijelentés elfogadására vonatkozó ľendelkezéseket.

Mindęzek a|apjźłn kérem az a|ábbi hattlrozati javaslat elfogadasát és a f0I6. évi a ztlrszttmadásľól
szóló onkoľmttnyzati rendelet megalkotását, mely Magyarország helyi önkormányzataiĺól sző|ó 2011,
évi CLXXXIX. töľvény 42, s |, pontja a|apjttn a képviselő-testtilet hatĺĺsköréből nem ruházhatő źłt.

Határozatijavaslat

A Képviselő-testĺi|et úgy dtint' hogy

1. elfogadja az onkorményzat 2016. évi költségvetésének végľehajtásźrő| szóló szöveges
beszámolót az e|őterjesztés 1' számú melléklete szerint.

Fęlęlős: Polgáľmesteľ
Hatáľidő: 2017. május l l '

2, elfogadja az Önkormányzatbehajthatat|an kovetelések hitelezési veszteségként való |eirtsát az
előterjesztés 2' szétmű melléklete szerint'

Felelős: Polgármester I
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Határidő: 2017. május 11.

3' jć:véthagyja a 2076, évi összefoglaló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés 3, szátmil
melléklete szerint.

Felelős: Polgármester
Határidő: 20l7' május 11'

A diintés végľehajtás átvégző szewezeti egység: Pénzůigyi Ügyosztály

Budapest, 20l7' május 08.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
iegyző

nevében és megbízásából
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előterjesztés 1. szómú melléklet

^2016, 
évi költségvetés végľehajtásáľó| szĺóló sziiveges beszámo|ó

I. Az o n ko rmányzat gazdálkodásának áItatános éľtékelése
A képviselő-testtilet az Önkoľmány zat fO I 6. évi költségvetését:

költségvetési bevételeit 15,963,043 e Ft-ban,
ťlnanszirozási bevételeit 6,837.299 e Ft-ban,
kĺĺltségvetési kiadásait 17,890,679 e Ft-ban,
ťlnanszirozźlsi kiadrásait 4,909,663 e Ft-ban,
a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 17.890,679 e Ft-ban

fogadta el.

Az eredeti költségvetés 386.306 e Ft zárolt e|őirényzatot tarta|mazott a bevételek bizonytalan
teljesítése miatt, év végére minden zźro|ás fęloldásľa került. A folyó évi bevételek és a 20|5, évi
kö ltsé gvetés i maradvány a 20 | 6, évi kiadrás ok at fedezték'
Az éves gazdálkodás soľ6n az onkormányzatnak nem volt likviditási problémája, nem kellętt
likviditási hitelt igénybe venni, az e|őfuźnyzatok zárollźsa, a bevételek, valamint a költségvetés
teljesítéséhez igazodő évközi módosítások biztosították a folyamato s ťlnanszírozást, Az onkormányzat
és az á,|ta|a fenntaľtott költségvetési szervek működőképessége zökkenőmentes volt.
20|6-ban a 2015-ben kialakított feladat ęllátási stukturában folyt a gazdálkodás, feladawáltozás nem
töľtént'

^ 
20t6. évĺ módosított előiľányzat _ éľtékpapír miĺveletek és a kerületi duplázódas nélkül

(intézményťlnanszirozős' költségvetési maradváný terhelő befizetések, alulfinanszírozás) - az ercdeti
e|őirányzathoz képest 30,S%o-ka| magasabb, melyet az a|źhbi e|őirényzat módosítások eľedményeztek:

- miĺködési bevételek |,4%o

- közhatalmi bevételek 0,3yo
- működési célú támogatások és átvett pénzeszközök I,gyo
- felhalmozásibevéte| 2,7yo
. felhalmozási célri támogatások és átvett pénzeszközök f,I%o
- költségvetési támogatás 0'5yo
- költségvetési maľadvány f|,3%o
- á||amhźlztartáson belüli megelőlegezés 0,3yo

Az e|óirányzat emelkedését jelentős mértékben a2015, évi költségvetési maradválny okozta.

Bevételek teliesítése
Az eredeti költségvetésben bevételek címén teÍvezett 17 '890'679 ę Ft bevételi e|őirányzat f5,340.395
e Ft-ra módosult' A módosított e|őirtnyzat 2.000 millió Ft éľtékpapír eladásból szttrmaző e|oirányzatot
taĺta|maz az éúmenetileg szabad pénzeszközök teľhéľe vásáľolt éľtékpapír tervezett éľtékęsítése miatt.
A bevételek a módosított előirtnyzathoz képest 9ł,f%o-ban,23'859.879 e Ft-ban realizálódtak. A
módosított e|őirétnyzat 76,9%o-a kötelező feladat, O,foÁ-a á'||amigazgatatási és 22,9%o-a önként vállalt
feladat.
A bevételek _ éĺtékpapír éľtékesítése, duplázódás (intézményfinanszírozás, költségvetési maradványt
terhęlő befizetések, alulÍinanszírozźs) és költségvetési maradvány nélküli _ |7.622.33l ę Ft módosított
elóiľényzatćxal szemben l8.l41.815 e Ft folyt be (I02,9,0o/o)'
A bevételek e|őfuátnyzat-csopoľtonkénti teljesítését a ľendelet-tervezet 4. męllékletę tafta|mazza,

Kiadások teliesítése
A kiadások f5,340,395 e Ft osszegiĺ módosított előirttnyzatttnak72,8%o-a teljestilt, 18.453'843 e Ft
összegben' A módosított e|oirttnyzat 58,2%o-a kĺjtelęző fęladat, |,O%o-a źń|amigazgatatási és 40,8%o-a

önként vállalt feladat.
A kiadások e|oirtnyzat-csoportonkénti teljesítése a ľendelet-tervezet 4' mellékletében keľül
bemutatásľa'



A 2016. évĺ kiiltséwetés teliesítésének méľleeét a rendelet-tewezęt 1. melléklete tarta|mazza,
A mérlegben a bevételek és kiadások e|óirányzata és teljesítése a dupliázódas (intézményťlnansziroztts,
költségvetési maradványt teľhęlő befizetések, alulfinanszírozts) adatait is tarta|mazza.

A költségvetés teljesítésének mérlegéből megállapítható, hogy a miĺködési bęvételek mfu az ęredeti
e|oirtnyzat szintęn is fedezték a működési kiadásokat, a ténylegesen befolý műkodési bevételek
cisszege 3,257 mi||iátrd Ft-tal haladták meg a működési kiadásokat. A mĺĺködési kiadások 2,7 mi||iétrd
forinttal alacsonyabb, a bevételek 0,774 mi||iáľd forinttal magasabb összegben teljesültek a módosított
e|őir ttny zatho z képe st.
A felhalmozási bevételek eredeti e|őirźnyzat szinten a működési bevételi többlettel együttesen
nyújtottak fedęzętet a fe|ha|mozási kiadásokľa, a teljesítési adatok vonatkozásában a bevétę|ek 2,149
milliárd Ft-tal haladták meg a kiadásokat. A felhalmozási kiadások 4,|34 millirárd foľinttal, a bevételęk
0,255 milliárd foľinttal teljesültek alacsonyabban a módosított e|óirźnyzatná|'

Költségvetési maľadvány
A f0I6. évi gazdálkodás eredményeként 5.406,036 e Ft tĺárgyévi bľuttó kĺiltségvetési maradvány
rea|izá|ődott. A szabad maľadvány összege összesęn I'582,032 e Ft, ebből a 2017, évi eľedęti
költségvetésben tervezésre került 8I4'I34,0 e Ft' A fę|adattal terhelt és a szabad pénzmarudvźtny
felhasználásźtt a20I,7 . évi költségvetésről szóló onkormźnyzati rendelet módosítása tarta|mazza.

osszevont (konszolĺdált) beszámoló
A ľendęlet-tervęzęt 2. melléklete tarta|mazza az Önkormányzat 20|6. évi ĺisszevont (konszolidált)
beszámolóját, melynek részei:

- konszolidáltkoltségvetési kiadások,
- konszolidált költségvetési bevételek,
- konszolidáltfinanszírozásikiadások,
- konszolidált ťrnanszírozásibevételek.
- konszolidált mérleg,
- konszolidálteľedménykimutatás'

A konszolidálás soľán, kęrtileti szinten kisziĺľésre keľül a bevételekből, a kiadásokból és az
eredménybő| az irányítő szervi támogatás, melynek összege 4,864'13f e Ft.

A költségvetési szeľvek számvitelébęnf0I4-tó| el kell készíteni az eredmény kimutatást is' Kerületi
szinten az onkoľmányzat gazdźllkodásának eredménye, vagyis a mérleg szeľinti eľedmény 562,344 e

Ft.

HiÚelműveletek
Az onkormźnyzatnak2016. decembeľ 31. napján nem volt adóssága'
2016-ban az Önkormányzat sem a miĺkodési, sem a felhalmozási kiadások ťlnanszíroztlsára nem vett
igénybe hitelt.
A Magyarország gazdasági stabillitásáról sző|ő 2011. évi CXCIV. törvény 10. $ (3) bekezdésében
foglalt eladósodási korlát alakulása a rendelet-tęrvęzęt 3/d. mellékletébęn kerĹil bemutatásra' Az
onkormányzat adőssćtgot keletkeztető ügyletéből (hőszolgátatás, szemünk fénye pľogľam) sztlrmaző
tźrgyévi összes flrzetési kötelezęttsé ge 2,9%o-a a 20|6. évi saját bevételeinek, a hivatkozott jogszabályi

rendęlkezés szerint ez maximum 50,0% lehet'

Az tinkoľmányzati vagvon alakulása
Az onkoľmźłnyzatvagyonáúosszesítve a rende|et-tervęzet 3. mellékletetarÍa|mazza,
A ľészletes vagyonkimutatás, avagyonleltár terjedelmére tekintettel a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi
ĺJ gy osztéúy án ismerhető meg'
A Képviselő-testĺilet f4I/2O14. (xII'04.) száműhattrozata éľtelmében azonkormányzat20|4. évto|
nem piaci éltéken szerepelteti a mérlegben a forgalomképes vagyont, hanem könyvszerinti éľtéken'

A rendelet-tęrvęzęt 3/a. mellékletében az idegen tulajdonú ingatlanokon végzett onkormányzati
beruházások aktivált ái|omźtnya szerepel, ezze| az összeggel a vagyonkataszteľbęn kimutatott vagyon
éľtéke kevesebb a könywiteli mérlegben kimutatott vagyon éľtékénél.



A vagyonkataszterben szereplő ingatlanok és a kapcsolódó vagyonéľtékű jogok bľuttó értéke 621 ę Ft-
tal kevesebb, mint a méľlegben kimutatott bruttó éľték. Az eltérést az okozza, hogy a katasztęr zfućsti
követően a mérlegben még aktíválni kellett épület felújÍtast.
A mérleg főösszege 103.827,739 e Ft, mely O,4o/o-ka| magasabb af0I5, évi mérleg fóösszegénél' A
nemzeti vagyonba tartoző befektetett eszkozök éľtéke 956'503 e Ft-tal, azaz l.,O%o-kal csökkent a
2015. évi állományhoz viszonyííĺa' A befektetett pénnjgyi eszk<jzök állománya 94,36f e Ft-tal
csökkent. A nemzeti vagyonba tartoző foľgóeszközök értéke I'997.3I3 e Ft-tal növekedett, męrt az
átmenetileg szabad pénzeszközök terhére 2 milliárd Ft éľtékben forgatási célú értékpapír (kamatoző
kincstarjery) került vásárlásľa. A pénzeszkozök ĺisszege 114'457 e Ft-tal csökkent' A rendelet.ter\tezęt
3/c. mellékl ete tarta|mazza a pénzeszk<izĺik vźitoztsźú,
A követelések összege |0,l%o-ka| csökkent.
A saját tőke összességében 507 ,455 e Ft-tal, 0,5%o-ka| emelkedett'
A passzív időbeli ęlhatarolrások összege 2,049 e Ft-tal emelkędętt a fejlesztésí cé|ra ź.ŕvett

pénzeszkozökből megvalósult beľuházások aktiválása miatt'

Az onkoľmtnyzat tulajdonában tůlő gazdźúkodő szewezetek miĺködéséből szátrmaző kötelezettségek,
a ľészesedések alakulása a rende|et.tęrvezet 3lb' melléklętében szerepelnek' Az e|őző évhęz
viszonyítva a részesedések állománya 93'977 e Ft-tal csökkent' A Józsefuáľos Kozbizonságáéľt és

Kőnisztasálgáért Szolgáltató Nonprofit Kft és a Józsefrárosi Gyeľmekek Üdultetéséért Közhasznú
Nonproťrt Kft . beo lvadt a J őzsefv ár os Közössé geiéľt Nonprfit Zrt, -be'

Költséwetési támogatások
Az onkormányzat költségvetési támogatásának előiľrányzata nęttő 12I.155 e Ft-tal emelkedett,
melyből:

- a működési célú kozpontosított előirányzatok ncivękędésének osszege 170.007 e Ft, mely
tarta|mazza: a szociális éĺgazati és kiegészítő pótlékot, béľkompenzációt,

- a települési önkoľmányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása eľedeti
e|oirźnyzat 64.799 e Ft-tal csokkent a támogatás a|apjźn| szolgáló mutatók csökkenése miatt
( gyermekéte ztetési kiadás ok, bö lcsődei e I látottak szźlma),

- a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak tźtmogatása
f4.7 59 ę Ft-tal csökkent az évkozi lemondások miatt,
a 2015. évi költségvetési támogatás fęlülvizsgéiata, elszámolása miatt 46.,106 e Ft-tal
emelkedett.

Az év folyamán az ź/'|ami hozzé|źru|źtsok 100,0%-a került lęutalásľa a ťlnanszirozési szabéiyoknak
megfelelően.

A helyi önkormányzatok 2016' évi titalrélnos működéséhęz és tęazati fęladataihoz kapcsolódó
támogatások, valamint a kozpontosított támogatások elszámolásaként összęsęn 4.725 e Ft pótigénye
ke letkezett az onkormány zatnak,
A költségvetési támogatások jogcímenkénti alakulását a rendelet-tervezet 1/f. melléklete rész|etezi,

A mĺĺkiidési és a felhalmozási taľta|ék előiĺányzatok alakulását a rendelet-tervezet Ile,
melléklete tarÍa|mazza. Az eredeti költségvetésben tervezett 94.475 e Ft általános miĺködési tarta|ék

e|óirányzata az év végére |94.668 e Ft-ľa növekedett aZ évközi e|őirźnyzat módosítások
következtében'

A miĺködési céltaľtalék eredęti 260,124 e Ft előirányzatátbő| I|0'237 e Ft kertilt fe|hasmá|ásra a
jóváhagyott fęladatokľa, a fapótlási céltaľtalék 57 ,ĺ45 e Ft-ľa ęmelkedett.

II. Bevételi és kiadási e|őiľányzatok teljesítése címľend szeľint

11 000 cím: onkoľmáłnyzati ktiltségvetés

Bevételek teljesítése

A20|6, évi költségvetésről szóló önkormétnyzati ľendeletben meghatározott címrend szęrinti bevételi
e|őir ány zatok te lj es íté sét a rende let- tęrv ęzęt 4' m e l léklet ę r é sz|ętezi,



A bevételek _ költségvetési maľadvány és a forgatási célú belťoldi értékpapíľok bevétele nélkül - a
módosított e|óirźnyzathoz _ 1'5,794,947 ę Ft - viszonyítva |02,8%o-ra, 16,23|,757 e Ft összegben
teljesĹiltek. A módosított előiĺányzat 73,2%o-a kötelező feladat, O,IYo-a źilamigazgatatási és 26,7%o-a
önként vállalt feladat.

Működési bevételek
A miĺkö dé s i b evétę lek te lj es íté s ét az |, szöv e gkö zi tźht'ázat r ész| etezi,

1. sz. szłivegközi tá.ň|ánat

Fenti szove gközi ttLb|tLzat adatai alapján:

Aręa|izéit miĺködési bevételęk 3,9%o-ka| haladták męg a módosított e|őirtnyzatot.

A paľkolási feladatokat azonkormétnyzat2015. április 01' najától vette źú aĺőzsęfvárosi Paľkolás-
tizemeltętési Szolgálattól. A feladatot a Józsefuárosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. |éúja el
közszo|gá|tatási szerzodés keľetébęn' A ręa|izálódott bevéte|ek |7,I%o-kal, 151 .936 e Ft-tal haladták
meg a módosított e|óirányzatot.

A közterület-haszntúati díj bevételek teljesítése 16,7Yo-ka|, |8,23f e Ft.tal magasabb a módosított
e|őirétnyzatná|,

lzuj Teleki téri Piac működéséből 8.671 e Ft többlet-bevétel rea|izźt|ődott,

A 1160l törzsvagyon karbantaľtása, fejlesztése címen 866 e Ft bevételi többlet ľealizálódott' A
bęvételt csökkentette a Pľáteľ u' iskola béľbeadasánál, hogy nem meľült fel annyi köztizemi díj, mint
amennyi tervęzésre keľült, illetvę növelte, hogy befolyt a20I5. évi béľletidíj hátralék'

A |akőhźn-működtetési bevételek előirányzatźú és teljesítését a ľendelet-tęrvezet 4/b. melléklete
taftalmazza.

A bevétęli e|őirćtnyzatok összességébęn 95,0%o-ra, a kötelező feladatoké 95,4%o-ra, az önként vźi|a|t
feladatok e|óirźnyzata 90,3%o-ra teljesült. A bevétel kięsést a béľbeszámításból tęrvezett bevételek
kiesése okozta, mely technikai jellegű tétel. A kiadási e|őirźnyzaton belül ugyan ennyi a megtakaľítás,
mert nem készültek el a felújítási munkák.

A lakások bérbeadasábő| tervęzett bevételek 97,8%o-a, a könjzemi díjak továbbszám|tnásttbó|
származó bevéte|ek 9I,9%o.area|izźiődott' A helyiségbérleti díjak módosított előirányzata I07,7Yo-ban
és a kapcsolódó kozüzemi díjaké I03,2%o-ban teljesültek'

Me.: ezeľ Ft
Bevételek megnevezése Módosított ei. Teljesítés Teli, o/o

Közvetített szo|sáltatások 4f 708 45 347 106.2
Kamatbevételek

- r<ividlej źratű értékpapír kamata
- elidegenítés miatti kamat

- bankszámla kamat bevétel

32 000

s0 000

6 000
f2 464

53 703
70,2

107.4

Tulajdonosi bevételek (lakbér, helyiség
bérleti díj, közüzemi díjak, lakásóvadék,
közterület foglalási díj) és szolgáltatások
ellenértéke

f 364 305 2370 52f 100,3

Kiszámlázott általános foľgalmi adó 704 467 710 698 100,9

Altalános foľgalmi adó visszatéľůilése 39 951 26 410 66,r

Egyéb műkiidésĺ bevételek 135 165 266 r30 196,9

Osszes működési bevéte| 3 368 596 3 501 274 103,9



2. sz. szövegközi táb|áłzat
Adóbevételek alakulása

Fęnti szöve gkozi tétb|éaat adatai a|apjźn:

A helyi adóbevételek az erędeti e|oirttnyzatot 518.963 ę Ft-tal, azaz 7,So/o-kal haladták meg. Helyi
ipaľűzési adóból 3.108 e Ft bevétel.kiesés keletkezett' Az idegenfoľgalmi adó e|őirányzat
tulteljesítését az idegenforgalom fellęndĺĺlése okozta, A telekadó, a kommunális adó és az
építményadó bevétel ncivekedést az év kozbeni adófelderítések eredményeúék,

Felhalmozásĺ és tőkeielleeű bevételek
A felhalmozási bęvételek teljesítésén belül az ingatlanok éľtékesítését jogcímenként a 3. sz.
szöve gkö zi tźh|ázat r ész| etezi.

3. sz. szłivegközi tábl.áłzat
Me.: ezeľ Ft

Me.: ezeľ Ft
Bevételek
megnevezése

Eľedeti e|őírányzat Módosított
e|őirányzat

Teljesítés Te|j oÁ

Epítményadó 2 280 000 2 280 000 2 59s 498 113,8

Telekadó 4s 000 45 000 65 930 146,5

Idegenforgalmi adó 210 000 210 000 282 618 134,6

Iparűzési adó 4 r43 741 4 198 026 4 194 918 99,9

Gépjárműadó r80 000 I 80 000 189 472 105,3

Magánszemélyek
kommunális adóia t5 000 ls 000 56 195 374.6
Pótlékok, bírságok 30 429 30 429 38 502 126,5

Osszesen 6904 170 6 958 455 7 4f3 133 106,7

Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Telj. %

onkormányzati lakások éľtékesítése MAV
te|eooel esvütt

270 000 430 938 159,6

onkormány zati be|y iségek értékesítése 185 000 430 328 f32,6

Lakásforgalmi éľtékkülönbözet I 000 f 705 270,5

Corvin Sétány területen lévő telkęk cseréje 337 924

Telekétékesítés (Balassa 7-9., József u.
27.\

305 156

Korányi S. u' 16. éľtékesítés 61 876

Tavaszmęző u. 6. értékesítés f70 200 f70 2'00 100,0

Bacsó Béla u.17. szám a|atti telekinsatlan
éľtékesítése

360 000 360 000 100,0

Szigony u. z,lb hőközpont helyiség
csereéľtéke

430

Trefort u. 3' értékesítése 585 000 r45585 100,0

Gépkocsi értékesítés 5 400 250 4,6

Szźnados u. 26. miatt pénzbeli adomány
fennmaľadó ľésze

2 544

Egyéb tárgyi eszköz éľtékesítés 52



Káptalanfi'iľ ędi fahtnak értékesítése 891

Részesedés értékesítése (Józsefuáľosi
Egészségközpont Ingatlanfejl' és Haszn.
Kft.)

I 377

Osszesen: 2 384 530 2 081 886 87,3

A fenti szovegkozi tźlb|énat adatai szerint a felhalmozási bevételek módosított e|őirtnyzata 87,3oÁ-ra
teljesült. Az önkoľmétnyzati lakás és helyiség éľtékesítési bevételek együttesen 406.266 e Ft-tal
haladják meg a módosított e|őirányzatot. A bevételek nagyobb hźnyadaaz önkormányzati lakások és a
helyiségek árveľésęn történő értékesítésę iból' származik,
A Corvin Sétány területęn lévő telkek cseréje nem valósult meg, áthúzódik f0|7-re' A Balassa u, 7-9.,
a Józsęf u. 9. és a Korányi S. u. 16. éľtékesítése nem történt meg.

Működési és felhalmozási célú támoeatások és átvett nénzeszktizök
A műkĺjdési és a felhalmozási célú támogatások, túvett pénzeszközok páůyázat útján kerülnęk az
onkormányzathoz elszámolási kötelęzettség mellett. A bevételeket a pźůyázatban meghatáľozott
fęladatra kell foľdítani.
AzÖnkoľmźnyzathozbefolyttttvettpénzeszközök:
o mrĺködési célú támogatások źń|amhźztaľtason belülről

költségvetési támogatás és elvonás nélkül: 8.027 eFt
o működési célú átvett pénzeszközok kölcsön töľlesztés nélkül f90.654 eFt
o felhalmozánicé|iltámogatások źů|amhttnatásonbelülről: 352.339 eFt
o felhalmozási célú áúvettpénzeszközök: 43.149 eFt

Az átvętt pénzeszkĺĺzokrész|etęzését a rendelet-tervęzęt 1/c. melléklete tarta|mazza'
A támogatáséľtékiĺ működési és felhalmozźsi bevételekben tęrvezętt Euľópai Uniós péiyánati
pénzeszkózök a 2015-ben befejezett projektek elszámolásaiból realizálódtak.

x'elhalmozási és míĺktidési célú támoeatási kiilcstiniik visszatéľülése

A felhalmozási kölcsönök törlesztéséből összesen 96.764. e Ft folyt bę, 70,6%o-kal tcibb mint a
módos ított e|oir źtny zat,
Kölcson fajtánként az a|étbbiak szerint alakult a törlęsztés:

4. sz. szłivegkőzi tábl'ánat
Me.: ezeľ Ft

Az onkormźnyzat által nylijtott hosszri |ejźratű felhalmozási kölcsönök źi|omźnyźnakvźitozáséłt az
alábbi 5 . sz. s zöve gkö zi tétb|źuat tarta|mazza,

Megnevezés Módosított ei. Teljesítés Teljesítés 7o

Helyi támogatás töľlesztés 100 t4

Munkáltatói lakásépítési támogatás
törlesztés

| 490 1 652 110,8

Társ asházak r észér e nyúj tott
felúj ítasi célú kölcsön t<iľlesztés

55 125 9s 098 l'7) 5

Osszesen 56 715 96 764 I70,6

,rrfu



Megnevezés 2015. dec.31. 2016. dec.31. vá,'|t. o/o

Helyi támog atős á||omény a 5 238 5 224 99,7

Munkáltatói lakásépítési támogatás
állománva

6 833 s 390 ''18,9

Tarsasházak ľészéľe nyrijtott
felújítási célú kölcsön állománya

r29 663 338 980 f61,4

Lakás és helyiség elidegenítés 802 623 583 810 '72,',7

Osszesen 944357 933 404 98,8

5. sz. szövegkijzi táĺb|ánat
Me.: ezeľ Ft

Kiadások teljesítése

A kiadások 23,014.062 e Ft <isszegĹĺ módosított e|óirányzatának,7|,8%o-a teljesült I6.5f7.843 e Ft
ĺisszegben. A módosított e|őirtnyzaton belül a kötelező feladatok arźtnya 63,4yo, az önként vállalt
feladatoké 36,3%0, az éů|amigazgatási feladatoké 0,3yo.

A20|6' évi költségvetésről szóló önkoľmttnyzati rendeletben meghatétrozott címľend szęľinti kiadási
e|ó ir ány zatok te lj es íté sét a ľe nde l et- teÍv ezet 4. me l lék let e tarta|mazza'

A kiadások alakulrása e|őirányzat csopoľtonként és címęnként:

Személvĺ iuttatások

A rendelet-tęwezet 4. mellékletének adatai alapjźtn a személyi juttatások módosított e|őirányzata
9I,O%o-ban, a munkaadót terhelő jaľulékok és szociális hozzźĘáru|ási adóé 75,6%o-ban keľült
felhasználásra'
A bérmegtakaľítás egy része feladattal teľhelt, melyet a költségvetési maradvttny e|számo|źsa
j o gc ímenké nt tarta|maz,

A címrendben szeľeplő feladatokon az időarźlnyos teljesítéstĺĺl eltéľő teljesítések okai:
- A 1l101 címen a tisztségviselők és bizottsági tagok juttatasai és a tisztségviselők kereteinek

felhasználása keľül elszámolásra, a teljesítés I0|,2Yo, meľt a decemberi nem rendszeres
juttatások nettó osszegét is el kell számolni kiadásként.

- A nemzetközi kapcsolatok címen a külťoldi vendégek fogadásával kapcsolatos reprezentációs
kiadások keriiltek elszámolásra.

- A 11104 címen a kittĺntetésekkel járó jutalmak kerültęk elszámolásra, a meglakaritźs szabad
maradvány.

- A l1201 címen oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó feladatokon nem męrült fęl kiadás.
- A 11301 címen kerültek elszámolásľa a KEF rendezvényeivel kapcsolatos kiadások, a

maradvány feladattal tęrhelt'
- A |1604 cim a KMoP.5'1iB-|f.k.20I2.000I MNP III. EU-os pá'|yázat e|oktnyzattú

tarta|mazza, a maradvtlny a pźúyźnati tźmogatźlsból fęl nęm használt összeg, mellyel szemben
csökkęnt a lęutalt támogatás összege is.

- A 11605 címęn a KMoP-4,3,2lN|3-f013-0001 Auľóra utcai ľendelő EU.s pźiyázatta|
kapcsolatos e|oirźnyzatottarta|mazza, a fe|adat megvalósítása 20l5-ben befejeződott'

- A l |706-0f címen önkormányzati feladathoz kapcsolódó tanácsadó díj keľült tervezésre,
kifizetés nem töľtént'

/ĺ,T
I



Do|ogi kiadások

A dologi kiadások összességében75,7%o-rateljesültek, címenként az alébbiak szęrint:
- A tisztségviselők és bizottsági tagok juttatásai címen a maradványbó| 2'939 e Ft

kötelezettséggel terhelt.
- A nemzętközi kapcsolatok címen a külťoldi vendégek fogadásával kapcsolatos kiadások

jelennek meg.
- PR tevékenységek cím e|őirźnyzatán a többlet teljesítés e|őirźnyzata aZ átadott

p énzeszko zökö n s zeľepe l'
- Önkormányzati rendęlęt szęrint adható kittintętésekhęz tęwezett e|őirźnyzatokól 146,8 e Ft

került felhasználásra'
- A tagsági díjak és ttmogatźtsok előirányzaton 97 ,7 e Ft szabad maradvány.
- A helyi és központi adók címen elszámolt kiadás banki nyomtatvźtny költséget tarta|maz.
- A költségvetési maradvány cim a20|5. évi költségvetési támogatás elszámolásźlbő| származő

befi zetési kötelezettségek kamatait tarta|mazza.
- oktatáshoz, neveléshez kapcsolódó fęladatokon a teljesítés 105,4Yo,
- A szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások címen kötelező feladatként a

pszichiátriai betegek nappali ellátĺása, a 0-3 éves korú ryermekek átmeneti otthona
fę|adate|léúźlsa, valamint az utcai szociális munka, mint vásáľo|t szo|géůtatás költsége jelenik
meg. Ezen a címęn keľült e|számolásra a Jőzsefvźrosi Kárýa, az EU-s adományok
szźi|itásénak költségei, továbbá a Józsęfuárosi KábítószęrigyiEgyeztető Fórum kiadásai is.

- A szociális és gyermekvédelmi segély címen a postaköltségek kerülnek elszámolásra.
- A paľkolás-ĺ'izemeltetése címen kerül elszámolásľa a Józsęfuárosi GazdálkodźsiKozpontZrt,

áÄta| kózszolgáltatási szerződés keretében ellátott parko|ás üzęmeltętési feladatok díja. A
kiadási meglakaritźts 42'5|9 e Ft, mely af0|5' évi szo|gtútatási díj helyesbítéséből adódik.

- A térfigyelo kameľa ręndszeľ műkĺidtetése címen a fe|hasznźůás 42,7Yo-os, áthtlződő kiadás
L794 eFt.

- A közteľületi feladatok címen a közteľtilęt foglalási bevétel utźtni źfa befizetés szeľepel.
- A közvilágítás címen a karácsonyi díszkivilágítás keľült tervezésľe, a maradvány fe|ađatta|

terhelt, 20|7 -bęn keľült kifizetésre.
. KźLtytlkárra20|6.ban a 700 e Ft előirányzatta| szemben 345 e Ft kertilt kifizętésre.
- Az Uj Teleki téri Piac dologi kiadási e|oirányzata73,4o/o.ra teljesült' A feladatot 20l5. július

1. napjától a Józsefvźrosi Gazdálkodási Kozpont Zrt. kozszolgéitattsi szęrzodés keľetében
|áłtja e|,

- A vagyongazdálkodás címen a fę|hasznźiás 6|,4%o a vagyonkatasztęr karbantartásttra, illetve
hatósági díj akľa toľtént kifi zetés'

- A törzsvagyon kaľbantaľtása, fejlesztése címen elszámolt dologi kiadásokat a ľendelet-tetvezet
4/a.mę||ék|eterész|etezi'Amódosítotte|őirźłnyzat92,3%o-rateljesült'

- onkorményzati tulajdonú oktatási, nevelési intézmények ingatlanjainak üzemeltetése,
fenntaľtása, karbantartása címen az intézmények gźafelhasználása kerül ęlszámolásľa, a
maradv étny feladttal terhelt, a 20|7 -tę túhilződő kifi zętések fedezete'

- Településüzemeltetési-, út-, és paľkkaľbantartási-, növényvédelęmi-, kĺjĺisztasági feladatok
e|oirźlnyzatból felhasználás a tephelyekkel kapcsolatos közműdíjak kifizętésére töľtént.

- A |akőház működtetési kiadásokat a rendelęt-tewezęt 4ĺb' melléklete tarta|mazza, A
3.637 '5|4 ę Ft módosítoÍt e|okényzat 7 4,5%o-a került felhasználásra. A kotelező fe|adatokon a
3.637.864 e Ft dologi kiadási e|óirtnyzaÍÍal szemben a fe|haszná|ás 2,45|'969 e Ft' A
közuzęmi díjak módosított előirányzatának63,5%o-a lett kifizetve. Ennek egyik oka az,hogy a
szolgáltatók jelentős késéssel szétm|źunak, a másik, hogy az e|óirźlnyzat tul lett teľvęzvę.
Az áfa befizetésben a fordított áfa összege is szerepel, melyeknek az e|óirétnyzatabęruhźnási,
illetvę felújítĺási e|oirtnyzatként kęrĺilt megteľvezésľe. A karbantartási előiranyzatok
maradvtlnya feladattal terhelt, a kiťlzetések 201'7-re źúhűződnak. A lakás és helyiségóvadék
visszaflzetése előirányzat nęm az éves kiadáshoz szükséges e|őirttnyzatottarta|mazza, hanem
a 2014. év előtti számviteli szabályok szerinti összes beťlzeÍetĺ, fiiggő bevételként elszámolt
óvadékból a vissza nem ťlzetett ĺisszeget. A tźlrsashćni közös költség e|óirttnyzaton viszonylag
jelentős megtakarítas ľea|izćiődott,
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Az ę|őző évben tí|szźtm|ázott közüzemi díjak nem kerültek visszaťlzetésre, hanem a béľlők a
lakbéľből ..lelakhatták'''

Az önként vállalt feladatok dologi e|őirányzata 52,6%o-a keľült felhasználásľa' A Korányi
Sándor u. 14' és l6., valamint a Szigony u' 35' sz. alatti épĺiletek bontására 20I7-be kerül sor'

- A Corvin-Sétány Program felhalmozási' felújítási és dologi kiadásait a rendelet-tewezet 4lc.
melléklete tarta|mazza. A dologi e|oirányzat Sf,O%o-ra teljesült. A tewezeÍt lakáskiiĺrítések,
lakáscserék többségében megtciľténtek, az épĺiletek bontásai húzódnak ttt 2017 -re'

- A 11604 címen az MNPIII. projekt kiadásait a rendelet-tervęzet 4id. melléklete tarta|mazza. A
projekt 2015' októbeľ 31. napján befejeződött. Kifizetés a mellékletben ľész|etezett
feladatokľa az onkormányzat źL|ta| biztosított saját fonás terhére ttjľtént. A kiadási
megtakarítĺás aĺányában a leutalt támogatás is kevesebb volt.

- a 11605 címen a kiadiásokat a rendęlet-tęrvęzet 4/e, mę||ék|ete tarta|mazza',
o az EU Belváľosa Pľojekt II. megvalósítása folyamatos volt. A 4le' me|lékletbęn

rész|ętęzeÍt kiadasok merültek fel 20 1 6-ban.
o a KMOP-4,3.2lA-I3-2013-0001 azonosító számű,,Józsefuárosi Egészségügyi

Szolgálat komplex fejlesztése'' címiĺ projekt megvalósítása befejeződött. A pľojekt
zttr ás áv a| kap c s o l ato s tt| ékoztatő anyago ka toľtént ki f i zeté s.

- A védelmi feladatok e|őirźtnyzat teľhére 32 eFt keľült elszámolásľa kisebb eszközök vźsźr|ása
miatt.

- A,fóépitész fę|adataihoz kapcsolódó e|őiĺányzat 2,0%o-ra teljesült. Nem toľtént kifizetés a
JoKEsZ módosítására tewezett 35'000 e Ft-os e|óirttnyzatra, valamint a keriiletfejlesztési
koncepció készítésére tervezeÍt 5.000 e Ft-os előiľányzatra,

- A 11704 címen tervęzett e|oirźnyzat a ryeľmekoľvosi ügyelet e||tlŕrásź,ŕ', valamint a fogtszati
ellátás kivásáľlását ťlnanszirozza. A felhasznźiźs folyamatos és egyenletes, a maradványt
kötelezettség terheli'
Itt kerülnek elszámolásľa aháziorvosok ľezsiköltségeinek źttváila|źsa miatti kiflzetések is. A
tervezett 20.000 e Ft-tal szemben a felhasználás |3'216 eFt'

- A l 1706-01 címen a hőszolgáltatás, a Szemünk Fénye Program díja és a biztosítási díjak
keľülnek elszámolásra.

- A l |706-02 címen belül kerül elszámolásra többek k<jzött a könywizsgálat díja, jogi és
szakértői dijak, akozbęszeruési díj, közbeszeruési biaosíték visszaťlzetése, bankkĺiltség, peres
eljárásokban ťlzetett káľtéľítések. Jelentős meglakarítás a bankköltségeknél keletkezett.

Műkiidési és felhalmozási célli támoeatások

A működési és felhalmozási célra áúadott pénzeszközők e|oirźnyzatálnak teljesítését tźtmogatott
szeľvezetenként, célonként a ľendelet.teryezet 1/d. melléklete tarta|mazza. A pénzeszközök t./radása a
Képviselő.testiilet túta| jővźthagyott összegekben a céloknak megfelelően töľtént. Az onkormźnyzat
költségvetéséból átadott pénzeszkĺĺzök:

o miĺködési célú támogatások źi|amhénartáson beliilre |27,536 eFt
o mtĺkodési célú támogatások á'||amháztartáson kívülre 2.308.060 e Ft
o felhalmozási célú támogatások źi|amhźztartáson bęlülľe 147 ęFt
o felhalmozásicélú támogatások ái|amhánartáson kívülre 618'218 e Ft

ElláÚottak pénzbeni j uttatásai
6. sz. szövegközi táb|ázat

Me.: ezeľ F.t

Megnevezés Módosított
e|őiránvzat

TeIjesítés Telj.o/o

Családi támosatások 53 52 100,0

Fog|alkozÍatást he|yetÍesítő támogatás 18 650 18 650 100,0

Lakás fenntart źsi tźmo gatźls noľmatív 6 051 6 051 100,0

Adósságcsokkentési támogatás 9 607 9 607 100,0
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Települési támogatás 185 875 92936 50,0

Köztemetés 26 448 24 914 94,2

onkoľmányzat ćilta| saját hatáskörben
mesállapítoff sesélv

I 563 I 563 100,0

osztöndíj 3 375 f 950 87,4

Osszesen: 25t 622 156 723 62,3

A fenti tttb|tnat szerint azę||átottakjuttatásai e|őlrźtnyzata62,3%o-ban felhasználásra kertilt.
A szociális ellátások terén 2015. évben jelentős változások tĺjľténtek' Az Országgyűlés elfogadta a
Magyarorszttg20|5. évi kĺizponti költségvetésénęk mega|apozásáról szóló 20|4' évi xcx. törvényt.
Ez atörvény tarta|mazta többęk között a szociális igazgatásrő| és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi
III' törvény (továbbiakban: Szt') módosítását, melynek értelmében 2015, mźrcius 1. napjától lépett
hatályba a szociális segélyezés új rendszere.
Az áú|am és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen ęlválasztásra keľültek. A helyi
önkormányzatok felelőssége növekedett a helyi köz<isség szociális biĺonságának erősítésében, a
szociális segélyek biztosításában.

Fentiek a|apjarĺ a Budapest Fováros VIII' kęrület Józsefuáľos onkoľmányzat Képviselő-testiiletę
megalkotta a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabźúyairó| sző|ő |0l2015.(III.0l') önkormányzati rendeletet (a

továbbiakban: oR).

A települési támogatás megI,ntározása során elsődleges szempont vo|t az igazságosabb, źú|tlthatőbb

támogatási ľendszeľ kialakítása; a szociálisan ľászorult idősek, betegek, az onhibájukon kívül
keresőképtelen, szolgáltatóná| tartozćtst felhalmozók, a ľendkíviili élethelyzetben lévők (e|emi káľ,
hal ále set, bűnc s e lekm ény tidozata) témo gatása,

Ennek következtében a f0|6, évi tényleges felhasznźůts a tervęzętt módosított előirányzat keret
50,0%o-a, amely mely többek közĺjtt annak köszönhető, hogy az oR-ben szabźůyozott szigorú
feltételľendszeľ a|apján az Onkormálnyzat va|őban csak azokat a rászoľult személyeket, családokat
tétmogatja, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségľe'

onkormánvzat által társasházak ľészéľe nyúitott kölcsiinök. adott támoqatások
7, sz, szöv egközi táhl'áuat

2016-ban összesen 292 érvényes pźůyázat kęľült benyújtásra' A Táľsashazi Péůyőzatokat E|bírźiő
Munkacsopoľt (2016 novembeľétől ldeiglenes Bizottság) javas|atáĺa 2016-ben összesen 148

társasházza| került soľ támogatési szerzodés megkötésére, melynek keretében f95'f90 e Ft vissza nęm
téľítendő,38l.ó85 e Ft visszatéľítendő támogatás kerĹilt megítélésre' Atémogatáts utalása aze|végzett
munka, atźrsahtuak áta| bemutatott számlrétk a|apjéln történik.

Felrĺiítási kÍadások

A felújítási kiadások összességében 18,1 %o-ra te|jesültek, címenként a rendelet-teľvezet |la,
melléklete tarta|mazza. A teljesítési adatok nem tartalmazzélk a fordított áfa összegét'

o A 11601 címen tęrvezett felújítási e|oirányzatok felhaszná]'źstú a ľendęlet-tervezet 4la.
mę lléklete r ész|ętęzi'

- A Polgáľmesteri Hivata| épületében a pincehelyiség felújítĺísa (szigetelés, gépészet,
v ezętékhál ó zat) e|maľ adt.

- A házioľvos i rendelők felúj ítása, karbantartttsa 20 |7 -re áthúzódik'

Me.: ezeľ Ft
Meqnevezés Módosított ei. Teliesítés Teliesítés 7o-a
T étr sasházi kö lcsön fo lvósítás 605 189 304 497 50.3

Osszesen 605 189 304 497 50,3
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- A Tľęfort3, szźm alati ingatlanon a béľlő éilta|végzett felújÍtas elszámolása megtörtént.
o A 11602 címen tervezett fe|újítási e|oirźtnyzatok felhaszná]rźstú a rendelet tervęzęt 4lb.

me l lékl ete r ész|ętęzi,
- A kéménykarbantaľt ásr a terv ezętt e|őirány zat feladattal terhelt.
- A Tolnai u,21. szźtm a|aÍti épület ťĺzkźtr miatti felújítása befejeződött, 2016-ban mér nem volt

kiťrzetés'
- AzÜllői u'58. szám a|atti felépítményes ingatlant nem kellett kiüríteni.
- A Tavaszmezo u' 6. szám alatti épület kiürítése miatt kijelölt lakások felújítása megtöľtént, a

kiťlzetés áthúzódik f0I7 -re,
- Dugonics u' 1l. lakóépület trlzfa|ak és kapcsolódó épiiletszeľkezętek feújítrása elkezdődött, a

fe lúj ítás befej ezése túhilződik f01.7 -r e,
- Kľizislakások felújítasa megtöľtént, apénaigyi teljesítés 20|7-benrealizá|ődik'
- Háziorvosok ľészére tervezętt lakásfelújítások, a rendőrlakások felújítása étthtlződikf077-re'
o Ą 11603 címen tervezett felújítási e|óirányzatok felhaszná]rźstú a rende|et-tervezet 4ĺc.

melléklete rész|etezi' A Corvin Sétány Projekt keľetében a kijelölt cseľelakások felújítása
megtöľtént, a közteľületi és útfelújítási munkák kivitęlezése f0I7-ben kezdődik.

o A 11604 címen tęrvęzętt felújítási e|őktnyzatok felhaszná|ásátt a rendelet-tervezet 4ld.
melléklete rész|etęzi, Az MNPIII. projekt megvalósítása f0|5' október 31. napján
befejeződött, 20|6' évrę źthitződó kiadás aLujza u.22. és 34., va|amint a Naryfuvaros u. 26.
felújításának utólsó szémlrźi kęrültęk kiťrzetésre'

o A 11605 címen tervezett felújítási e|őiľétnyzatok teljesítését a rendelet-tewezęt 4/ę' melléklete
rész|etezi,

- EUBII projekt: az utak felújítása, közterek kialakítása befejeződött, a maradvány
átcsopoľtosításľa keriilt a Kortáľs Galéľia Negyed Progľam kapcsán a progľamban szeľeplő
négy darab, onkormányzati tulajdonú helyiség fe|űjitésára, A felújítási munkákľa várhatőan
f0|7.ben kerül soľ.

- Az Auróra utcai ľendelointézet felrijítása befejeződott' 20|6-ban 26,931 e Ft fordított áfa,
valamint a pótmunkák kifizetésę töľtént meg'

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások összességében 34,IYo-ra teljesültek, címenként a rende|ęt-tewezet |lb.
melléklete tarta|mazza. A teljesítési adatok nem tartalmazzátk a fordított źfa összegét,

o A Törökbecse utcában a Tisztes utcától kezdve egy hozzávetőlegesen 50 méter hosszri szakasz
parkolósáwtl töÍtéĺo a|akítźsa töľtént ffi€g, továbbá a Tisztes utca 7, szälm alatti
cinkoľmányzati tulajdonú üres ingatlanon, külső vtú|a|koző bevonásával egy 38 gépjármiĺ
paľkoltatására alkalmas zźrhatő paľkoló kia|akítására keľĹilt sor.

o A 11601 címen teruezętt bęruházési e|őirétnyzat felhasználását a rende|et-tervęzet  la'
melléklete r ész|etezi:

- A Gutenberg tér 3.-Rökk Sziláľd u. 3' ingatlan źtalakitása befejeződött'
- A Pitypang ovoda kivitelezése a szerződésben foglaltaknak megfelelően halad.
- A Palotanegyed Idősek Klubja kia|akításáľa varhatóan 20l 8-ban kęrül soľ.
- ĺ'ÉrÉr közösségi szát||źs bővítése, Molnar Ferenc Á|talános iskola spoľtudvaľ felújítása

várhatóan 20|7 . e|ején befejeződik.
- A Ká|vária tér 18' sz' orvosi ľendelő és az addiktológiai szakľęndelés új helyiségének

tervezése 2017-re áthtlzóđik a helyszín kijelölése miatt'
- A Trianoni ęmlékmiĺ megvalósítására vonatkozó új meghívásos páúyázati felhívás

összeál lítása fo|yamatban van'
. A Családok Átmeneti otthona tervęzése elkezdődött, a kifizetések áthúzódnak fO|7-re'
- A Törĺjkbecse utcában - a Ciprus és Tisztes utca kcizötti ľészen _ köni|źlgitás fejlesztés

kęretébęn 8 daľab napelemes közvilágítást biztosító oszlop, valamint ugyanezęn beruházás
keretében a Tisztęs utcai parkolóban további 2 darab világítást biztosító oszlop telepítésére
keľült sor.
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. A Józsefuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ rész&e tewezętt
jáľmtĺbeszerzések 2017 -ben történtek meg.

o A 17602 cimen tęrvezett feĺhalmozási kiadĺások e|óirányzaténak felhasznźiásált a ľendelet-
tęrv ezet 4/b. mę l lékl ęte r ész|etezi'

- A kéménykaľbantaľtés e|óirźnyzata fe|adattal terhelt.
- Az épületek vagyonvédelmét szolgáló kameľák kiépítése áthúzódik 20|7-tę,
- A Futó u.27, homlokzat felújítĺása megtĺirtént źúadott péneszközbó|, az e|órányzat szabad

maľadvány.
o A Corvin Sétlány Projekt bęruhźu;ilsi e|óirźnyzatainak teljesítését a rendelet-tervezęt 4/c,

melléklete tész|etezi, a kozművek maradványéľtékének megvásáľlrása, illetve kifizetése 20|7-
ben várható'

o A 11604 címen tęrvezett beruházási e|oiränyzatok felhasználasáľa nem került soľ a pľojekt
|ezźtrásra került'

o A 11605 címen tervezett beruhánási e|őirźnyzatok teljesítését a ľende\et-tęwęzęt 4/ę,
mel léklete r ész|ętezi:

- Az Európa Bęlvárosa Projekten belül a II,János Pźl pápatér fej|esztése, építése befejeződott'

Kintlévőség - adósá|lomány alakulása
8. sz. szövegközi táb|ázat

ezeľ Ft

ĺĺ,V
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l\ł[egnerrczés 2015. dec.31-én
fenná|Ió hátľa|ék

20l6. dec.31.én
fennálló hátralék

Ilátľalék változás
2016t2015.

I.akás forga|ĺni érték

Parkoló męeváltás 7 80( 7 80C 100,(

Helyiség óvadék 61t 618 100,(

In gatlan'h as a . e|ő zÍ' éY i h źúľa|ék 292( f 92C 100,(

Heýiség bérleti díj 7006Tt 58s 48C 83,(

He ý is é g s zsrnęts zÍi|it'tls 2606Í 2276r 87,:

Egyéb béľleti dii t7 04r 7 534 44,i

Helység vízdfi 50 43t 44 47',7 88,i

Helyiség fiĺtési dii 266( 2641 99.j

Egyéb adósot vevők 222881 136781 6t,

Iakbér 700 40'j 673256 96,1

Iakás s zemét s zźi|itáĺs t68 t2( 156359 93,(

I-akźs vizÄij 54t 094 507 584 93,t

Kö4onti futéS bérl.dii s7 364 36 675 63,5

Iakbénel.kapcs' egyéb 8252 19 297 233,Í

Késedę|mi kamat 4r9 3260 778,(

Elidegenítés miatti karnatkövetelés 39M
Elidegenítés miatti kés ede|ľni kamat 2672

Parkolás 738 083 620grc 84,1

Pótlék 252319 r49 84i 59,4

Adóbírság 2746 6 493 236,:

Epítményadó 295 728 J tJ ) t2 126,3

Tęlekadó 10 840 13 80:

Gépjáľműadó I 14 900 97 738 85,1

Kommunális adó 4 591 626,:

Idegenforga|ĺni adó t5 094 4 559 30,1

Ipariĺzesiadó 393321 308 105 78,:

Osszesen 4 330 483 3 793 483 87,6

A könyvekben kimutatott hátralékok állománya * éľtékvęsztés nélkül - összességében 2015. évhez
viszonyítva l2,4%o-ka| csökkent. Mind a helyiségbérbeadással kapcsolatos bérlęti díj hátľalékok, mind
a lakbérháĺalékok és a kapcso|ć:dő könlzemi díjhátľalékok is csökkentek. Az épitményadó és a
te|ekadó hźtľa|ék je|entősen emelkedett, ugyanis a 2016. évi adófelderítések következtében sokan
éltek a rész|etfizetés lehetőségével. 2016-ban a kommunális adóban az adőzók szźlma megduplázódott,
az e|óírt adő 88%o-a folyt be'

2016. évben az a|ábbi kiiveteléseknél keľiilt elszámolásľa éľtélrvesztés' azaz a kövętelések
ręa|izćúéna az e|sztlmo|t értékvesztés összegéig nagy valószíníĺségge| nem várható.

o Epítményadó
. Gépjĺáľmiĺ adó
o Késede|mi pótlék
o Tęlekadó
o Idegenforgalmi adó
o Adóbírság
o Iparuzési adó
o Parkoló megváltás

171.594 eFt
63.l30 ę Ft

112.554 eFt
2.584 eFt

198 e Ft
1.301 e Ft

208.953 e Ft
7.800 e Ft

t7



o Helyiség bérleti díj |5f '0|f ęFt
o Helyiség víz-csatorna díj 10.466 ę Ft
. Helyiség szemétszállítás 4'957 eFt
o Lakbér 12f.78| eFt
o Lakás szemétszái|ítás 28.161 e Ft
o Lakás vízdíj |7|.646 eFt
o Lakásbéľlet frĺtési díj 7.788 e Ft
o Továbbszétm|ánott szolgáltatás 1.352 eFt
o Helyiség óvadék 15 e Ft
o Ingatlan hasznosítás 1.367 eFt
o Egyéb adósok 184 ę Ft
o Paľkolási bevétel 317,40| eFt
o Lakás elidegenítés 200 e Ft

Osszesen I.386.444 eEt

A számviteli torvényben foglaltak a|apjźn behajthatatlan követelést a méľlegben nem lehet kimutatni,
azt hite|ezési veszteségként kell elszámolni. f0I6, évben az előterjesztés 2' sz, mellékletében
tész|etezętt behajthatatlan követelések kerültek a könyvekből kivezetésre. Helyiségbérlettel
kapcsolatos behajthatatlan követelés összege 106.850 e Ft, lakbéľľel kapcsolatosé 30'899 e Ft. A
behajthatatlanság ténye minden esetbęn bizonyított volt.
A törlés jogcímei: elévülés, felszámolás, a béľlő elhunyt, kisösszegű (100 e Ft alatti), melynek
behajtasa nem gazdaságos'

12000 cím Polgáľmesteľi Hivatal

l2102 cím -]2104 cím Hatósdgifeladatok
Az ćú|amigazgatási feladatok köľébe tartoznak a hatősági feladatok, me|y az építésigazgatźsi, az
igazgatási és az anyakönyvi tevékenységeket öleli fel. 20|6. évben a szakmai jogszabályi
változásokon kívül feladatváltozás nem volt' A feladatok e|Iátásá érdekében a Hivata| külső
szakértőkkel (pl. statikus, állatoľvos) és a szakmai ę||źútshoz szolgáltatásokra (pl. zajmérés, hatósági
vé gľehaj tás) kotött szęr ző dést.
A módosított kiadási e|őirźnyzat 38'789 e Ft, mely 56,8 oń-ra teljesült ff,037 e Ft összegben. A
meglakarítźĺs abból adódott, hogy a paľlagfrĺ és hulladékszźi|ítźsi kötelezésękľe kifizetés nem töľtént,
valamint azajszakértő kiľęndelésére atervezettnél kęvesebb alkalommal volt sztikség' A maradvány
kisebb hźny ada feladattal terhelt'
A módosított közhatalmi és saját mĺĺködési bęvételi e|oirányzat 7.500 e Ft, mely 73,3 %o-ra teljesiilt
5'500 ę Ft összegben.

1220l-0l cím -]220]-02 cím Hivatal m{iködtetése és informatikaifeladatai
A módosított kiadási e|őirttnyzat5|3.862 e Ft, amely 74,6%o-ra teljesült 383.478 e Ft összegben. A
dologi kiadások teljesítése a módosított e|őirttnyzatoz viszonyima 69,2yo, míg a beľuházások
teljesítése 44,5 oÁ' A maľadvány egy ľésze fęladattal terhelt.
A saját bevétel az e|hasznttlódó eszközök étékesítéséből, bérbeadásból, biztosítói káľtérítésbőI,
továbbá közvetített szo|gźitatásokból realizálódott.

A Hivatal koltségevetéséből kisebb épiilet kaľbantartásokľa és felújításokľa került sor'
Informatikai eszközök bęszerzésérę a miĺködtetés és az adatvédelem éľdekében volt sziikség'
Fęlhalmozási kiadások köľébęn a feladatellátáshoz szükséges iľodaszeľek, bútorok, éven tul
e|használódó eszközök beszerzése történt mee'

]220I-03 cím Hivatal egyéb feladatai
E címen kerülnek elszámolásľa a Hivatal munkáját segítő szakétői, tanácsadói tevékenységek díjai, a
közfoglalkoztatźs, a peres ügyek, akozbęszęrzési dijakés egyéb díjak'
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A kiadási módosított e|őirźnyzat |74'954 e Ft, mely 92,7 %o-ra teljesült 162,240 e Ft összegben. A
személyi juttatás, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociá|is hozzé$áru|ási adő maraďvátnya
fęladattal terhelt'
A módosított bevételi e|őĺrćnyzathoz viszonyítva a működési célú támogatások és a saját működési
bevételek tulteljesültek, melyet a kamatbęvételek okoztak, mely a szabad maľadvány részétképezi.

I 2 2 0 ] - 0 4 c ím N emz et i s é g i o nkor mdnyz at ok miikö dt et é s e
A nemzetiségi önkormányzatok telephelyeinek fenntaľtása, a műkodtetése tartozlk e jogcimhez,
melynek a|apját az onkoľmźnyzat és a nęmzętiségi önkormányzatok között kötott szeľződések
képezik.
A kiadási módosított e|oirányzat |9.412 e Ft, mely 75,4 oÁ-ra teljesĺilt 14'63| e Ft összegben. A dologi
kiadásokon belĹil meglakaritźts képződöĺ a kozuzemi díjaknál és az üzemeltetési anyagok
beszerzésénél.

l 2 2 0 2 c ím Hiv at al i alkąlmaz o tt ąk fo gl alko z t at ós óv al ö s s z efü ggő ki ad ás o k
A Hivatal fe|adata összességében nem vźůtozott. Az engedé|yęzett |étszźtm 794 fő, a 2016' évi átlagos
statisztikai |étszám |76 fo,
A módosított kiadási e|őirőnyzat | .I43 '196 e Ft, mely 9|,6 %o-ra teljesĹilt | '047 ,454 e Ft összegben' A
maradvány egy része feladattal terhelt.

1 2 2 0 3 cím Kozterület-felüglelet
A közterület-felügye|eti feladatokat a Hivatal 20|5, januźn 1' napjától vette ált a Józsefuáľosi
Váľosüzemeltetési Szolgálattól'
Az engedélyęzętt|étszttm 69 fő, az ćú|agos statisztikai |étszém 57 fo' A módosított kiadási e|őirényzat
58l.785 e Ft, mely 86,9 %o-ra teljestilt 505.557 e Ft összegben. A kiadason belül 5f,8oÁ a személyi
juttatások, a munkaadót terhelő jáľulékok és a szociá|is hozzź|,źtrulrási adó arźnya, a dologi kiadásoké
15,6 %o, A bęruházźlsi kiadás 352 e Ft, mely informatikai és éven tul elhasználódó ęszkĺizcjk
beszerzésére iľányult a folyamatos feladatellátás érdekében. A maľadvány kisebb hźtnyada feladattal
terhelt.
A módosított közhatalmi és műkodési bęvételi e|őkźlnyzat 490.000 e Ft, mely |l3,8 %o-ra teljesült
557,565 e Ft összegben, a teljes bevételi többlet 67 '565 eFt,

40100 cím Józsefváľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kłizpont

Az intézmény fe|adata összetett, sokľétiÍ, mely 20l6-ban bővült a Magdolna Negyed Pľojekttel vállalt
szociális feladatokkal, valamint az engedélyezett |étszźtma növekedett a szociális ellátások
színvonalának emelése érdękében. Továbbá a kötę|ezó szünidei étkeztetési feladatot is az intézménv
|źúja e|.

Az intézményben a foglalkoztatottak részérę l8%-os kereset.kiegészítést fogadott e| a Képviselő-
testület, mellyel az a|kalmazottak jövedelme emęlkedett, remélve, hogy az ágazatban dolgozóknál a
fluktuáció megszíĺnik, az Ĺiľes álláshelyek betöltésre kerülnek'

Az intézmény tátja el az Egyesítętt Bölcsődék és a Napraforgó Egyesített óvoda pénnlgyi- gazdasági
fęladatait'

Az intézmény 2016' évi költségvetése 12 címbĺĺl źi|. Az eredeti e|óirányzat L,933'076,0 e Ft-ľól
f,|48,045,8 e Ft-ra módosult. Ev közben 214.969,8 ę Ft.tal emelkedett, ami a kereset-kiegészítésből, a
13' havi illetménynek megfelelő jutalomból, a szociális pótlékból, a kiegészítő szociális pótlékból, a
közfoglalkoztattsbő|, az évkózben biztosított feladatokľa nyújtott irányítőszervi támogatásból,
valamint az e|ózó évi maradványokból tevődik össze' Az eľedeti előirányzaton belül a személyi
juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáĺľulrálsi adó e|őirényzatának
arélnya3f,7%o, a módosított e|őirźnyzatná| 4I,4 o/o.



A kiadások teljesítése a módosított előirźnyzathoz viszonyítva 93,8 %o, a muködési kiadásoké 98,5 yo,

a személyi juttatas valamint a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájáru|źsi adó teljesítése
94,lYo.

2016' évben az intéznény sajáľ- költségvetésén belül beruházásra és felújítasra f9.754'9 e Ft-ot
fordított, mely a teljes kiadás l,5%o-a.

Az eľedeti e|őirtnyzaton belül az intézmény saját működési bevétele 9,8 %o-ot, a módosított
előirźnyzaton belül 15,5 %o-ot tęsz ki.
Az eľedeti e|őirźtnyzatból a kötelező feladatok arźĺnya7|,8 %o-os, a módosított e|oirźłnyzatbő| 77,I %'
A módosított bevételi előirźnyzathoz viszonyíľva a teljesítés 95,5 %o, a|u|te|jesités az iľányítószervi
támogatásnál volt nagyobb arányú, mely a maľadvány elszámolásnál e|vonás alá keľül, mint szabad
maľadvány' Az intézményi saját bevételek teljesítése 97,2 yo'

Az intézmény engedélyezętt |étszáma f0|6, januáľ |.én 22I fó, ebből jogszabályilag kötelező 184,5
fő, onkoľmáłnyzat által ťrnanszirozott |étszám 36,5 fő, 2016' decembq 3|-én- ff3 fo, ebből
jogszabátyilag kötelező 183,5 fő, Önkoľmányzat źtllta| tovább biztosított |étsztm39,5 fő, azintézmény
átlagos statisztikai |étszttm2|2 fő vo|t.

40100.02 cím Józsefuáľosi Egyesített Błitcsődék

Az intézményné| 2016, évben a DUÁL képzés _ önként vźi|a|t feladat - kivételéve| te|adawá,|tozás
nęm volt. Jogszabáĺyi véůtozás miatt a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazottak
a-zza|, hogy a pedagógus béľtábla béľezésébe bevonásra keľültek, béľfejlesztésben részesü|tek. Az
onkormányzat azon a|ka|mazoÍtakat, akik nem a pedagógus bértábla a|ő tartoznak, keresęt-
kiegészítésben részęsítette'

A f0I6. évi eredeti e|oirányzat 726.266,0 e Ft-ról, 9|9,023,8 e Ft-ľa módosult, amely 26,5%o-os
növekedést je|ęnt, Az évkĺizi módosítások éves összege 192.757,8 e Ft, melyet az onkormányzati saját
fonásból elfogadott kereset-kiegészítés és a 13' illetménynek megfelel<ĺ jutalom - összege 53.263,5 e
Ft, az e|oző évi maradvány - összege 43,966,6 e Ft -, a szociális pótlékok, a bérkompenzźrciő, a
közfoglalkoztatäs, és azintézményi saját bevétęli többlete - kártérítés, DUÁL képzés . eľedményezett.

A módosított e|óirányzaton beltil
a kiemęlt kíadási e|őirányzatok arétnya:
- személyi juttatás és munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzźtjźrulrási adó kiadás ai 76,3 %o

- dologi kiadások I9,5 yo

- elvonások0,4%o
. felhalmozási kiadasok 3,8 %

a bęvételi e|óirttny zatok ar źlny a:

- támogatás 85,4%o

- intézményi saját miÍködési bevétel és ái|amháztartáson belüli működési célú támogatások9,S %o

- e|őző évimarudvźlny 5,| %o

Az eredeti költségvetési e|őirálnyzatból a kötelęző fe|adatok arénya 89%o, a módosított e|óirźnyzatbő|
80,5 %;o.

Azintézmény engedélyezett|étszźlma 186 fő, mely év közben nem változott, az źú|agos statisztikai
létszźm202 fő vo|t,

A módosított bevételi e|őirányzat teljesítése 874,193,1 e Ft (95,|%o), alulteljesítés a miĺködési saját
bevételekné| és az iränyítőszervi támogatásnál volt.
A módosított kiadási e|oirźtnyzat teljesítése 847.26|,8 e Ft (92,2 %), A
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjźru|ási adó előiľányzata94,|
82,4 %o-ra, a beruházźtsi kiadások 77,6 Yo-ra és a felúiítási kiadások
maradványok egy része feladattal terhelt.

személyi juttatások, a
%o-ra, a dologi kiadások
9f,6 oÁ-ra teljesült. A
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2016' évben is folytatódott az intézmények felújítĺása, eszJ<özök, berendezések, felszeľelések
beruházása, a színvonalas neveléshez szĹikségesjátékok, kellékek beszerzése'

Az intézmény a bcjlcsődei feladatęllźúilsra és a bölcsődei étkeaetésre összesen a kozponti
költségvetésbó|270.97f'9 e Ft tźmogatźst kapott, mely a költségvetés 32%o-a.

Az intézmény féľőhelyęinek száma 492 fó, 20l 6. évben a feltöltöttsé g 87 ,1%o.os volt (átlag 43| fő), a
kihaszĺráltság78,3 %-os. A nyiwataľtási napok szźtma238 nap.

67'525,8 e Ft intézményi míĺködési bevétel rca|izá"|ódott. A gondozásért az ellátottak 58,7%o-a nęm
ťlzet téritési díjat ľészben jogszabályi előírás, részben pedig a kedvezményi lehetőség igénybevétele
miatt. Gondozási díjból I6'89f e Ft bevétel folyt be.
Az étkęzést igénybevevók sztlma éves szinten 342 fő, ennek 69,9 %o-a ingyenesen étkezętt, A
gyermekétk eztętés bevétęlę l 0. 908.496. - Ft'

Az intézmény a főzókonyha kihasznźútsźlgélnak növelése érdekében a Józsefuárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjó|éti Központ Gondozóházátnak főz, valamint biztosított valamennyi
bölcsődei telephelynél a felnőtt - munkahelyi . étkeztetés is.

Az önként váil'a|t feladatatok: az időszakos gyeľmekfelügyelet, jźúszőház, családi délután, fejlesztő
eszközök kölcs<jnzése, prevenciós pľogramok, pszichológiai tanácsadás, otthoni gyermekgondozás,
,,Biztos Kezdet Gyerekház''. A szolgáltatások közül az időszakos gyermekfelügyeletet
igénybevevőknek kell térítési dijatťtzetni, a többi szolgéĺ|tatźs ingyenes. A Biztos Kęzđet Gyerekház
működtetésére a központi kĺiltségvetésből évenként 6.245,0 e Ft támogatást kap az onkoľmányzat,

50100 cím Józsefváľosĺ Szent Kozma Egészségügyi Kiizpont

Azintézmény feladatellátásában jelentős változás nem volt, e|látta azokat a körzetekęt, ahol nem volt
privatizźit háziorvos, mely miatt év közbęn az engedé|yezettirétszétm is növekedett.

Az erędeti költségvetés i e|őirányzat összege | ,323 ,399 e Ft, ezen belül a miĺködési kiadási e|őirźnyzat
arćnya 99,4 yo, a bevételnél a saját és az oEP támogatás e|óirányzat arétnya 99,3yo. A módosított
előirźnyzat 1,546,170,3 e Ft, az évközi emelkedés összege 222.777,3 e Ft, amely az e|őzó évek
maľadványaibő|, az évközi oEP támogatási többlętből, a bérkompenzáciőbő| tevődik összę.

A módosított e|óirźlnyzathoz viszonyítva a kiadás teljesítése 92,0 yo, a költségvetési maradvány
összege jelentős.
A teljesítés megoszlása kiemelt előirálnyzatonként a következő:
- személyi juttatás valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adő 74,0 %o,. dologi kiadások 25,7 yo

- beruházźs 0,3 %o

A személyi juttatĺás valamint a munkaadót teľhelő járulékok és szociális hozzájtľu|źsi adó
e|oirányzatátnak 97 %o-a, a dologi kiadások eloirányzatźnak 87 ,3 %o-a, a beľuházási e|őirényzatnak 8 %o-

a keľült felhasználásra'

Az intézmény saját foľrĺásból biaosította a |7 5 e Ft lévlfő összegú cafetériźt az a|ka|mazottak részére.

A dologi kiadásokon belül az egészségügyi szo|gźitatás (vállalkozó) kifizetése a legnagyobb összegiĺ'
Aberuházźlsi előirányzatok teljesítése alacsony, de decembeľ 31-ig kötelezęttségvállalás töľtént oľvosi
miĺszerbęszeľzésekre, számítastechnikai eszközök beszęľzéséľe, valamint gépjáľmĺĺ beszerzésľe.

A módosított bevételi e|oirányzat teljesítése 99,0 oÁ, az OEP tźtmogatźs a módosított e|óirányzathoz
viszonyítva |00,8 %o-ra teljesült, mivel 2015-h<iz hasonlőan az év végén az oEP a maradvéný
szétosztotta' Az oEP támogatás ťlnanszirozźtsi szabéiyozása is változott 2016-ban, mely kedvęzĺĺtlęn,
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hiszen a helyettesítéssel ellátott fęladatokľa (házioľvosi, iskolaorvosi, stb.) kevesebb támogatźst
biaosít. Az oĺvosok, védőnők bére, a ľęzidens orvosok száma, béľe valamint a nyugdíjas orvosok
szźtma,bére aze|óző évhęz képest jogszabályilagisvá|tozott, ezeket Íigyelembe véve 2015. évhez
viszonyítva a támogatási novekmény 4,| yo.

A működési saját bevételi e|ĺóirźlnyzatátnál alulteljesítés történt, melyet részben a szo|gźitatás térítési
díj ának v źůtozása indoko l'

Az intézmény 20|6, január 1-én engedé|yezett |étszáma 292 fő,20|6, decembeľ 31-én 294 fo, éves
át|agos statisztikai létszźtma 240 f(',

7 2|00 -17 Józsefu á rosi Nap ľafoľgó Egyesített óvoda

2016. évben az intézĺnény feladatellátása nęm vtútozott, Az Önkoľményzat a pedagógus bértćh|a alźl
nem eső a|ka|mazottak részére kereset-kiegészítést határozott meg határozat|an idótartamig, Az
intézmény költségvetés e kizárő|ag a szabnai fe|adate||źttást finanszíro zta, a mukodtętést a Józsefuárosi
G azdá'|ko dás i Közp ont Zrt. |étta e l kö zszo l gá|tatźsi szer zodé s keretéb en.

Az eredeti költségvetés i e|őirźtnyzat 1.090.3 80,0 e Ft, a módosított e|óirényzat I.|73 ',ĺ |7 ,4 e Ft, Az
éves emęlkedés összege 83,337,4 e Ft, mely azę|óző évi maradványból és azévkozbęni feladatokľa
(keľeset-kiegészítés, kötelező eszközök beszerzése) biztosított irányítószervi támogatásból tevődik
ĺĺssze.

Az eľedeti költségvetésen belül a kötelező feladatok e|őirétnyzata 95,6 oń' Az eredeti e|óirányzaton
belüI a mtíködési kiadás e|óirányzat aútnya 99,5 %o, a személyi juttatás valamint a munkaadót terhelő
járulékok és szociális hozzź|áru|źsi adő arźtnyag7,4 oÁ.

A kiadási e|őirźnyzatok teljesítése a módosított e|őirtnyzathoz viszonyitva 95'8 %o, a kötę|ező
feladatokná| 97,3 %o,

A bęruhźnttsi módosított e|őirányzat teljesítése 97,| o/o, me|y a szakmai minimum eszközök
beszerzésére, eszközök pőt|áséra irányult'
Meglakarítźls a személyi juttatrások valamint a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzźtjáru|źsi
adó e|őiľányzatainźů keletkezett, melyet a betöltetlen álláshelyek eľedményeztek

Az intézmény saját bevétele kizáró|ag a dolgozói befizętésękbőI (telefon, továbbszźm|ázás)
realizálódott 949,A e Ft összegben.

A módosított bevételi e|őirźnyzathoz viszonyítva a teljesítés 97,6o/o, ami a le nem utalt irányitőszervi
támogatásból adódott.

Az intézmény engedélyęzett |étszttma 20|6' január |.én 274 fő, 2076. decęmber 3|-én 275 fő, éves
átlagos statisztikai |étszttm 255 tő volt. Az Ĺires álláshelyek feladatait helyettesítéssel, vagy megbízási
díjas szerződéssel |źtta el az intézĺnény,

Az intézmény engedélyezett csopoľtok száma 20l6' szeptember 1-ig 67 vo|t, míg szeptembertĺjl 66. A
ferőhelyek szźĺma szeptembeľig 1654 fő, szeptembertől 1635 fő. A felvętt gyermekek száma20|6.
szeptemberig |428 fő (feltöltöttség 86,40Á), a kihasználtsĺg |323 fő (80%), szeptembertől a felvett
gyermekek szćlma1393 fő (feltöltöttség 85,fyo), a kihasználtság 1319 fő (80,7%).

A gyermek étkeztetést a Józsefüáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti K<izpont bonyolítja. Az
ęllátottak kisebb hányada fizet térítési díjat, nagyobb hányada a jogszabźúyban meghatározoít
kedvezményben ľészesül.



III. Egyéb infoľmációka2016. évizárszámadási ľendelet tervezetÚel kapcsolatosan

Az onkormźnyzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2076, évi
engedélyezett és áÚlagos statisztĺkai állományát a rendelet-tewezet 5. melléklete mutatja be'

Az onkoľmányzat á|ta|2016. évben nyújtott kiizvetett támogatások összegét célonként a rendelet-
tervezet 6, szźtmű melléklete tarta|mazza,
Az elidegenítési kedvezmény az önkormányzati rendelet alapján jźtró, 2016. évben a vételáľból
elszámolt kedvezményt jelenti' A kedvezményes közterülęt használatot az érvényes önkormányzati
ľęndelet a|apjén az afta illetékes Yárosgazdétlkodási és Pénzügyi Bizottsźę engedélyezi.

A teľvezett tfibb éves ktitelezettség-vállalások teljesítési adatait a rendelet-tęwezęt 7 ' szémil
męlléklete r ész|etezi évęnkénti bontásban.

Könywizsgálói je|entés
A könywizsgálói feladatokat az East-Audit Igazsźryigyi Adó., Járulék- és Könyvszakértó Tanácsadó
Zrt|éúja e| (4025 Debrecen, Széchenyi u' 15. , MKVK ig, sz,:001216.)' a könywizsgá|atotvégzi:
Balogh Istvánné MKVK ig' sz.: 002587,
A 2016. évi ztlrszttmadási rendelet.teľvezethez kapcsolódó könywizsgálói jelentés az e|őterjesztés 2,
melléklęteként kerül bemutatásra'
A könyvvizsgtĺ|ő éita| felszámított éves díj osszege: l.828,8 e Ft'

^2016. 
évben az Onkoľmányzat,a Polgáľmesteľi Hivatal számviteli politiluĺja nem változott.

A könyviteli szolgáltatás kłiľébe tartoző feladatok irányítńsáért, vezetéséért fele|ős szemé|y
adatai: név: Páris Gyuláné, szül' név: Pápai Edit

Mérlegképes regisztrációs szám: l46381
S zakterü let : ái|amháłztartźsi
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III. Egyéb infoľmációk a 2016, évi zárszńmadási ľende|et tervezettel kapcsolatosan

Az onkorményzat intézményeiben és a Polgáľmesteri Hivatalban fogla|koztatottak 20|6, évi
engedé|yezett és átlagos statisztikai ál|ományát a rendelet-tervezet 5' melléklęte mutatja be'

Az Önkoľm ányzat áł|ta| 2016, évben nyrĺjtott közvetett támogatások összegét célonként a ręndelet-
tewezęt 6' sztlmű męl|éklete tarta|mazza.
Az elidegenÍtesi kedvezmény az önkormányzati rendelet a|apjttn járő, f0I6, évben a vételárból
elszámolt kedvezményt jelenti' A kedvezményes közterĹilet haszná|atot az érvényes cinkormányzati
ľendelet a|apján aZ aÍra illetékes Yźrosgazdźtlkodási és Pénzügyi Bizottság engedélyezi'

A teruezett tłibb éves kłitelezettség.váIlalások teljesítési adatait a rendęlet-tęwęzęt 7. szźlmil
mellékletę ńsz|etezi évenkénti bontásban.

Kiinywizsgálói jelentés
A könywizsgálói feladatokat az East-Audit,Í,gazságugyi Adó-, Jáľulék. és Kĺinyvszakéľtő Tanácsadó
Zrt,léúja e| (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15. , MKVK íg' sz.: 001216.), a könywizsgźůatot végzi:
Balogh Isfuánné MKVK ig. sz:002587.
A 2016. évi zárszámadási ľendelęt-teľvezethez kapcsolódó könywizsgálói jelentés az e|oterjesztés f.
mellékleteként kerül bemutatásra.
A könywizsgáló által felszamított éves díj ĺisszege: l.828,8 e Ft'

Afot6. évben az Onkoľmányzat, a Polgáľmesteľi Hivatal számvite|i politikíja nem vá|tozotÚ.

A kiinyviteli szolgáltatás kiiľébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért fe|elős személy
adatai: név: Páľis Gyuláné, szül' név: Pápai Edit, a.n': Jakab Ella

2000 Szentendre
oľtoľony u. 4'

Mérlegképes ľegisztľációs szám: |4638I
S zakterü let : á||amhá.zafisi
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Bérló neve

K ntmdvar 2000 Kff

Práter Pékség Kff

Béľ|eméĺy cín|e

Naglmogul Kft.

RákÓczi t 59.

Sĺici és Fia Kft.

Sĺici és Fia Kft

Mikszáth téÍ 3.

CippÓta .99 Bt

A F vrĺĺosi Ttĺwényszék 6.Fpk'0l-12-002755/l7.
számu végzése alapjźn a cég a Cégsegyzékból tdr lve'
Ttirlés hatálya: 20l5.0 1. 19.

izeĺdahelyi u' 16.

Behajthatatlanság oka

Sheratm Kft

A F vráĺosi Ttinényszék 30' Fpk.0 l - l 3.006269 / |6'
számu végzése alapján a cég a Cégjegyzékb l tÖrt'lve.
T rlés hatálva: 2015.09'03.

Kálvária tér 16.

Sheratan Kft.

A Fövárosi TÖwényszék 20'Fpk.0l-12.0097 05l |9'
sám végzése alapján a cég a Cégje5ryzékb l tt'Í lve
Tiirlés hatálva: 20 | 4,07.03'

)rcry ttt27

Comex-Trade Kft.

A Fövľosi Toľényszék 3'Fpk'6'394/20|4128' számÍt
végzése alapján a cég a Cégjegyzékbĺĺl ttjr lve. T rlés
hatálya: 20 l6.03.05.

{aMemplomu, 12lb. (41 m'z)

A F<ívłosi T ruényszék 3.FPk.6.3 94120 | 4 l28' számíl
végzése alapján a cég a Cégiegyzékb<íl t.jrtilve. T rlés
hatálva:20l6'03.05.

\ĺa8}.templom u. 12h' (202

n2)

Palacsinta Bt

Bér|eti
dĺj/haszná|ati díj

A F<ĺváĺosi Bíĺoság 4'Fpk.0l.07-002188/14. számli
végzése alapján a cég a cé&iegyzékból tijrölve. T rlés
hatźĺ|ya: 2009'o7,27. A beltag elleni végrehajtási
eljáÍás sem vezetett eredménvĺę.

laross u.38

Futász Bt

víz.csatomadíj

A FóváÍosi T wényszék 55.Fpk.3.609/2014/l6.
szám végzése alapján a cég a Cégjegyzékb l tt'r lve'
TÖrlés hatálva: 20 l 6.05.05.

364 098

Ýémet u' 4

A Ftĺváĺosi T wényszék 55'Fpk,3'609120|4l |6'
szám végzése alaPján a cég a Cégjegyzékb l t r.'lve.
TÖÍIés hatálva: 20 l6.05.05.

Eastconcept Kft

183'70'7

sfemét
szá||ítási dĺj

A Föváĺosi Tiiľényszék 9' Fpk. 1'63 5/20 |5 l23, számíl
végzése alapján a cég a cégiegyzékbŕjl tć'rtjlvę' TÖĺlés
h^táĺva| 2016'0,7 '26'

(aTácsonv s. u. 17.

3 057 180

Metalka Kft

0

A 2007. junius 28-án megielent cK 2007126' szźnű
cégk zl ny alapján a Fóváĺosi BÍrÓság 01.06.762886
számal a Társaságot t Í lte a cégiegyzékb l. A
beltag elleni végĺehajtási eljárás sem vezetett
ęrędménue.

67 831

Fűtésdíj

izentkirályi u' 33-35

l6 9l

0

49 925

t49 925

Üuői t 66/a'

'7 929

A Fŕivárosi T wényszék cc'0l-06.756890/40.
számri végzése a|apján a cég a Cégjegyzékb l tÖrÖlve.

TórIés hatálya: 20l6.05.27. A beltag elleni
végÍehajtási eljáÍás sem vezetett eredmén}Te.

KésedeImi
kamat

4 260'163

tzl

0

0

A F városi Tiiruényszék 3,Fpk'3951l20l4/18. számri
végzése alapján a cég a cégje6ryzékb l t rijlve' T<irlés

hatálya:20l6.ll'23'

328 07r

Peľkô|tség

l5 85ĺ

0

0

't4'109

7'1 408

A F városi BirÓság 20'Fpk.01.13.005514/35. számli
végzése alapján a cég a cégjegyzékbiil ti'riilve. Tt'rlés
hatálva: 20 l 5- l 2-08-
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Bérlłi neve

Berlingo-keľ Bt.

Fuduga Kft.

Bédemény cĺme

JÓzsefu' 38'

Inteľeuroadshow Kft

Ká|lai és Társa
Befektetési Kft

latAl|en helvlśep beŕIétr. éś éweh diI kdvéle|.śek

Népszínház u. 22

Bankők Bau Kft.

Légszesz u. 4.

A 2015. oktÓber 7.én megjelent CK 20l5l4|. számíl
cégk<izl<iny CG. l3.06.056677 /36. számu végzés
alapján a Budapest KÖmyéki T ľényszék a
TáÍsaságot tiiľtilte a cégiegyzékb<il. A beltag elleni
végÍehajtási e|jáĺás sem vezetett eredményre.

Briatno Kft.

Behajthatatlanság oka

Horyáth M. tér 16

Oltva Kfi

RigÓ u. 4

A Fóvárosi T wényszék CG.0l-09-895543125, szźĺmi
végzése alapján a cég a cégieĹlyzékb l t l lve. T rlés
hatálva:2015.09.03.

Kábel.ViIl-Szer Kft.

A Fóvárosi Ti!ruényszék CG.0 l -09-93261013 4' szźn,í
végzése alapján a cég a Cégjegyzékb l ttiÍÖIve' T rlés
hatálya:20l5.01.29.

,Jag5r Fuvaros u. 6,

Szuper Fruit Kft.
(Saper Spájz Kft.
iocutődia)

Mátyás tér 2'

A Fŕivárosi T wényszék cG.0l.09-733720|44' szźní
végzése alapján a cég a Cégjegyzékból t.jlôlve. T Ilés
hat^lva:2015.0'l .28.

Ftivész Darts Kft.

Béľ|eti
díj/haszná|aŕi díj

A F városi Ttiruényszék CG.ol-09-990l |5124' szźmí
végzése alapjm a cég a cégjegyzékböl tijr lve. T rlés
hatálva: 20l5.06.29.

Horyáth M. tér 2.

)-SEN Drivę Kft'

A F vráĺosi TÖruényszék CG.0l.09-9|336612?' szfun
végzése alapján a cé8 a cé&iegyzékbtil ttjr lve. Ttĺrlés
hatálva: 20l5.07. l 1.

IÓzsefkĺ.66.

Diákturisĺikai
Alapítvány

Víz-csatomadíj

A Föváĺosi Ttiwényszék CG.0 l-09-9 15 1 57 /3 4' szźmí
végzése alapján a cég a cégiegyzékbćĺl ttjr lve. T rlés
hatálva:20l4.03.0l.

Pál u. 6.

Vitéz Zsolnai és Tsa
Antikvitás és Média
Kfr.

408 1'tl

A Fĺĺvárosi BíĺÓság 0l 09 90533 l' szám végzése
alapján a cég a Cégjegyzék|röl ttĺrÖlve. T rlés hatálya:
fo11.02.23.

<oszor \.25-2'1

Lompos Faľkfls
Vendéglátő Kff

sżemét
szá||ítási díj

340 8'16

A Fĺĺváĺosi Ttlruényszék CG'0l-09-960986142, szźní
végzése alapján a cég a cégieryzékböl tt'riĺlve. T rlés
hatálva: 2016'06' 17'

ÝépszÍnház u. 24.

Momotafilm 3000 Kft.

886

197 922

A Fĺiváĺosi Tiiwényszék CG'01-09-7070|2ĺ51, szźmil
végzése alapján a cég a cégiegyzékböl t Í lve. TiiÍlés
hatálya:20l5'03'3l'

iyulai Pál u. 5'

Fĺitésdíj

Momotafilm 3000 Kft.

338 907

15 612

A Fóvárosi Ttiwényszék CG.0l-09-9l4063/3 l. számri
végzése alapján a cég a Cégjegyzékböl t<il lve' T Ílés
hatáIva:20l5'10'02.

Mosonyi u. l.

0

K scdelmĺ
kamat

BacsÓ
m2')

'701

A. Fóváľosi Ttĺwényszék 62695I|990'4' számlt végzés(
tlapján u Alapítvány t rdlve. T rlés hatálya:
2006.12.22.

0

t5'7

B. u. 10-12. (159

BacsÓ B. u' l0-l2. (72

m2)

0

455 15A

0

138

A Pest Me$/ei BĺÍÓság cG.l3.09-l25858/26' szämí
végzése alapján a cég a cé&iegyzékbĹ'l t ri'lve' Tiirlés
hatálva: 20l4.06.28'

15 f6t

Peľkłilŕség

305 468

A F városi Ttĺruényszék CG.0l-09.6960|2ĺ84' szämíl
végzése alapján a cég a Cégjegyzékb l ttirdlve. Ttirlés
hatálya:20l5.08.25.

140 ll

0

26 69',

0

108 563

115 73

Ą Fovárosi BírÓság Co'0l.09.733978/51' sałm
légzése alapján a cég a cégiegyzékb l t.jr lve. Tŕjrlés
latálya:20l5.l0.17.

Kłizjegyzfii dĺj

0

284 633

56{

3 367 08(

88 49(

\ F<ĺvárosi BírÓság CG'0l.09.733978/5 1. számLi

légzése alapján a cég a Cég|egyzékb l t Í lve. Tijrlés
latálva:20l5'l0.l7.

0

33 53(

0

4l 802

4 1,64 733

ll 908

Végľehĺjtási
ki'Itségek

28 343

e| teriesztés 2' szám me||ék|ete

0

124 342

0

0

0

I OVAOOSZAmIa"

zott tétcIck
ĺ|omtaIanítás'

5 143

0

238 926

0

95 55(

n4'140

t52'724

0

0

tt'? 230

0

I 54',7

0

0

'70',

0

Kiivcŕe|ćs Összcseĺ

109 998

t0'1 662

0

9 t5t

0

3',77 23(

0

52 t40

l7 808

0

43',758

0

86 654

762 609

0

0

6 09!

0

0

360 204

0

680

0

0

0

0

3 t'73 435

73 568

0

l2

0

t2

0

84 672

1t

0

0

t9 595

0

t3'7 912

'74 438

t9'7 79(

0

t71

0

26 5'16

0

341 642

t23

36510

0

0

0

26 576

t04

0

506 372

534216

378

0

0

0

I

0

ofs 82:

0

7'7 816

0

0

0

0

91,2 86t

260 034

0

0

0

0

172 890

65t

0

67 s59

93(

0

0

t'16 54t

0

0

0

238 331

0

3 519 80.

0

n1182

0

7 338 |6ĺ

0

0

0
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0

0

0
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0

f 213 273

0
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0
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Béľlö neve

Atrox Plus Kft.

)szvér Kereskedelmi
is szolgáltatÓ Kft.

iassin Kereskedelmi és

izolgá|tatÓ Kft.

Bérlemény cĺme

20|(ś. évi h.híithnÍĺŕ|nn hé|viśép béŕlptĹ éĺ épvéb díi kiivéÍeléśek

Vas u. 7

iassin Kereskedelmi és

izolgáltatÓ Kft.

Víg u. 28

]iissĹink Kff

Szerdahelyi u. 18. (15
2.m)

l-Smart Kft.

Szerdahelyi u. 18. (21

m2)

A F városi TÖwényszék cG.0l-09-66355l/l02.
lzámli végzése alapján a cég a Cégjegyzékb l t r lve.
I ľlés hatálva: 2015.l0.l3.

Távol az otthontÓ!
Alapítvány

BehajthatatIaĺság oka

Szerdahelyi u. 2/a

\ F váľosi Tiinényszék CG'0l-09-893566127, számÍl
légzése alapján a cég a Cégiegyzékbtĺl tÖr lve. T rlés

tatálva:20l6.03.ll.

AAA Optika
Kereskedelmi és

szolĺáltato Kft'

Rákoczi tit 55

\ Fövárosi Ttiľényszék CG.0l.09.863622|35' sztní
légzése alapján a cég a Cégiegyzékb(ĺl ttjri'lve. T rlés

latálva: 20l5.05'29.

GIobálsped
Szá|lítmányozo és

szolqá|tatő Kft.

\ F városi T<iwényszék CG.Ol-09.863622ĺ35' szćmí
Égzése a|apjtn a cég a Cégiegyzékböl t r lve. T Ilés
lątálĺro. fÔ1 { 05 ?a

BacsÓ B. u. 9'

Yei Kakowi
Kęĺeskedelmi Kft

\ Föváĺosi Tiinényszék cG.01.09-944755ĺ2|. szimu
légzése alapján a cég a céAiegyzékból tdĺiilve. Tcirlés
latálva:20l6.05.06.

Baĺoss u' l7.

Bér|eti
díj/használati díj

RahafKft.

A F városi T ryényszék cG.0l-09-7l592l.l35' szi\mí!

végzése alapján a cég a Cégjegyzékböl tijÍ lve. T rlés

hatálva:20l6.07.16.

favaszmezö u. l0.

\drex Kereskedelmi és

;zolgáltato Kft.

A Fövárosi TtiÍényszék 120'Pk.60.39412006/l l-II.

számu végzése alapján az alapĺwrĺny a Cégjegyzékból
t r lve' T Ílés hatálya:2016.05.09.

Koszoru u. 22.

.lox Credit
(ereskedelmi és

;zolAáltatô Kft.

víz"csátomadíj

249 7',75

Bérkocsis u' 4l

A Fövárosi T wényszék CG'0l.09.E90050/44. számri
végzése alapján a cég a Cégie5yzékból tiiÍ lve' TÖÍlés

hatálva: 20 l6.04.04.

,ukácslaciker
(ereskedelmi és

;zolgáltatÓ Kft.
Balatoni Kft.
ogutÓdja)

64 031

A Fĺĺváĺosi T ruényszék CG'01-09-068333/80. számri

végzése alapján a cég a Cégiegyzékbĺíl ti'r lve. T rlés
hatá|va: 20|5.07.|7 '

DiÓszegi S. u. lO/a.

szemét
szá|lítási díj

0

A F vrĺrosi T ruényszék CG.Ol-09.936078/18. sz{mli
végzése alapján a cég a Cégje5yzékból ttĺr lve' T Ilés

hatálva: 2016.07. l9.

Rákôczi ut 25'

0

E|- | áwl)a Kft'

6 483

A Fóvárosi T ruényszék cG'01-09-560408/56. sámu
végzése alapján a cég a Cégjegyzékból ti'Ít'lve. T Ílés

hatáIva:20l6.09.13.

Fűtésdíj

El-Tawba Kft.

0

24 036

l[' János Pál Pápa tér 16'

0

160 65(

A Pest Megyei Bíroság 13 09 095 1 t9. számri végzése

alapján a cég a Cégjegyzékb l ti'riilve. Ttirlés hatálya:
2014. 05. i5.

7 632

288f 533

KésedeImi
kamat

Dobozi u. 23.

0

3t 716

\ F váÍosi T ľényszék cG'0|-09-.735236129' számtl
légzése alapjm a cég a Cégiegyzékb l t rÖlve' TÖrlés
ntá|va:2014'o9'2,1'

0

13 449

Lujza u. 18. (41 m'z)

0

2t9'190

954

48 976

PeľkiiItség

0

\ Fóvárosi T wényszék CG'Ol-09-16l735137, számí
légzése alapján a cég a cégiegyzékb l t ĺtĺlve. Tôľlés
ntá|yai 2o|4'06.28.

192',7 343

f2 512

0

505

\ F váÍosi T wényszék Co'01-09-711290/5l. számri

légzése alapján a cég a cégiegyzékb l t.jr lve. T.'rlés
ntá|ya:20l5.04.24.

t26 622

Kiĺzjegyzöi díj

701

0

0

,18Ą

8'79

\ F városi T rvényszék CG.ol.09.7,l l29015l. számli
légzése alapján a cég a Cég1egyzékböl t ÍČilve. T rlés
ntá|ve: 2o| 5 o4 24

596 442

0

0

végrehajtási
ki'Itségck

0

0

0

220 5',7t

e|öterjesztés 2' szám mel|ék|ete

0

64 788

0

48 13(

0

0

291

I OVaOOSZAmIa-

fott tétcIck
.lomta|änít s'

| 895 122

0

28 42',

0

r64

0

0

50

530',792

0

5t

3't 264

0

0

0

544

Kiivctclćs Összcscn

0

I t4't 68t

0

28 03

0

0

651

0

44 221

5l

0

0

|4

780

6t 261

0

2 440 275

353 832

0

c

0

298 751

0

16 264

35 000

0

208 806

178 960

0

0

0

83 203

0

I 10 082

0

0

0

0

0

0

|,9 6',11

56 63t

0

445 626

63 055

0

0

0

I l5 941

0

954

0

0

0

0

t9 232

348 l8!

0

r00 00(

0

245 95(

0

5 124 06'7

0

0

0

t62 332

0

0

0

4'78 49t

63 59!

0

0

0

0

f627 |

62323

96 000

0

oi

0

) 184

0

42 481

04:

0

0

I 004 84

0

0

0

408 84

0

0

I 894 051

0

0

'749 691

c

0

l 393 637

0

0

f 918 774

380 186

4q



Bérlö neve

El-Tawba Kfĺ

frue Way Kft.

ľrue Way Kft

Bér|emény cĺme

Lujza u. 18. (38 m2)

frue Way Kft

Horváth M' tér 16'

frue Vy'ay Kft

Tavasmezŕí u. l9-21

In h.|vi(éo héŕ|.ŕi- éś éwéb diI kóvété|.śek

Luxoĺ Studio
Médiatervez<ĺ és

Nyomdai El készít
Kft,

Koszoruu.23. (15m2)

A Fiivárosi TÖruényszék CG.Ol-09-7l1290/51. számĺr

végzése alapjrán a cég a Cégjegyzékb l ttir.ilve. T Ílés

latźllva: 2015 '04 '24 '

Pľáter Pékség Kft

Behajthatatlanság oka

Koszoru u. 23. (l'1 m2)

\ F városí T ruényszék CG'01.09-902 l4214|, szämí
légzése alapjrán a cég a Cégieryzékból t Í lve' T Ílés

latálva: 2015.04. l0.

Gold Flat Kft. (Tioino Bt
beltagia)

\ F váÍosi T ruényszék cc'0l-09-902142|4l. szźĺm.ĺt

légzése alapján a cég a Cégiegyzékb<ĺl tćjrólve. T rlés
tatálva:20l5.04.l0.

KAKOCZT Ut ) /.

Gold Flat Kft. (Ticino Bt
bekagja)

\ Fóvárosi T rvényszék CG.0l.09-902l 4214|' sztmí
légzése alapján a cég a Cégjegyzékból t r lve. Tiirlés
tatálva:2015.04.10.

Pláter u' 75

SÜci és Fia Kft'

\ F vrĺĺosi T ruényszék cG.0l-09-902|42|41' szźtmű

légzése alapján a cég a Cégjegyzékb l ttiÍtilve' Tiirlés
latálva: 2015.04. l0.

HoNáth M' téŕ 16'

Bérleti
díj/haszná|ati díj

Sheratan Kff

\ Fövárosi T wényszék CG.0 l.09.93 85 8,7 ĺ32' szźlmí
légzése alapján a cég a Cégiegyzékb l tÖÍiilve. Ti'Ílés
tatálya:20l5.04.l6..

|lorváth M' tér l6' (45 m2)

Sheratan Kff

\ Fĺiváĺosi T ruényszék 30.Fpk.01.l3-006269l |6'
zámli végzése alapján a cég a Cégjegyzékböl tt'rÖĺve
I rlés hatálva: 20l5.09.03.

(álváÍia tér l 6.

Palacsinta Bt.

víz.csatomedíj

103 675

\ Ticino Btrt tÖÍÖIték' A cég belhgla a Gold FIat Kfi' volt,

rmi a Fövárosi Toryényszék 38'Fpk'0l -l 2-006E69/1 4.

lámr! végzse a|apján a a Cégiegyzékből szintén t Í lve'
f*-|j. L".4l.,"' 

'Aĺ 
/ 

^' 
ĺ |

'łagytemplon u' |2|b. '(4| frz)

Futász Bt'

530 722

\las}4emplom u. l2lb. (2OZm2)

Szemét
szál|ít si dij

\'l!clno Et-t torÔ|tek. A ceg belagJa a hlo ľ|at Kn' voIt'

rmi a Főváĺosi Tĺjruénvszék 38.FDk,0| -l 2-006869/l 4.

iám végzése alapján a a cég;e;zékb I szintén t ľ lve.

n4 646

BerIingo.keÍ Bt.

Német u. 4.

A Fóvárosi T rvényszék 3 'Fpk'6.394l2o| 4l2E' szżfrí|
végzése alapján a cég a cégiegyzékbóI tÖrt'lve' Ti'rlés
L".;|.'^. .^r ŕ 

^2 ^t

0

26 938

E6tconcept Kft.

Karácsony S' u. l7.

0

t9 328

Fűtésdíj

A FőváÍosi T wényszék 55'Fpk'3.609/20l4ll6' sámu
végzése alapján a reg a cégie8yzékb l tÖÍÖIve' TÖrIés
L^|4|.'^. .^ĺ Á 

^< ^<

25 86',7

0

Aľ.iváÍosl l. ilényszek 55'ľpk'3.609/2Ut4ll6' samu
végzse alapján a cég a cé8jegyzékból tÖÍ |ve' Tł'r|és

f6 034

ĺőAefu. 38'

Késode|mi
kamat

A 2007' j'jnius 2E-án meg'e|ent cK 2007/26' sámu
cégkÖzl ny alapján a Föváľosi BíÍÓság 0l.06.762886
számma| a Társ6á8ot t Ít'lte a cégiegyzékbiil' A beltag

132338

0

37 451

0

izentkiľályi u.33.35.

4l4l

AFövárosi T Nényszék cGol-06-756E90/40' sámu
végzse alapján a cég a cégiegyzékból ti'ŕÖlve' TÖÍls
haÍiiya|20|6'o5.27' A be|tag elleni végrehajtasi e|járás sem
.'ó-ó.ót ôŕôlňjň-.Ô

139 06(

5 286

0

46 594

Peľkiiltség

I 238

A2015. oktőber 7.én megie|ent cK 20l5/4l' sámil
cégktizl ny a|apján a Budapest K myéki TÖNénysŹék

cGl 3-06.056677/36' sámon a TáR$ägot t ÍÖlte a

cégjegyzékbó|. A beltag elleni végrehajuisi eljáms sem

55 l9ĺ

5 187

0

17l 63(

Kôzjcgyzöi díj

l3l 04(

0

7 929

0

A FóváÍosi TÖNényszék 3.Fpk.395l/2014/1 8. sámĺ'
végzse alapján a @g a cégiegyzékb l tÖrÖlve' TÖ|Is

I r73

0

0

0

7 929

Vćgľehajtási
k.iltségok

0

0

0

e| teriesztés 2. szám melléklete

l2 380

lll0l

0

0

0

247 905

t6'703

TovábbsżIim|á-
zott tćteIck

.Iomtalanítás'

0

0

0

0

I 340 042

0

9 28(

l?698

0

0

0

0

'14 350

0

2 ttl

545 612

0

Kôvctc|ćs osszescn

0

0

7 9Zt

92623

0

0

0

9114

0

212 544

7 9Zt

0

0

39 42(

c

44 08f

0

0

2 435 565

4621(

f84 243

0

0

c

t9480

0

0

8t9 439

0

502

0

50 00(

I4 E6E

c

84 205

0

c

38 630

31 980

813

0

0

0

3f 224

0

487 290

39 l5(

0

0

0

35 195

194 4l 8

0

0

54 814

0

148 505

0

0

7f 'n4

0

0

149 10(

s92 192

0

0

0

82 0t(

0

0

0

50t

0

59(

0

0

t9 48(

0

0

r33 80!

0

287 814

0

0

r 966 t6

0

0

784 47!

0

293 391

3 lf,l JI

fu,.



Béŕ|ŕi nevo

Kapisa Kft.

'4anishma Kereskedelmi
is szolgá|ĺatô Kft'

Bér|emény címe'.

Ullői lit 34'

nteľeuroadshow Kft

2016. évi behaithálatlnn he|visép bér|eĺĹ és eNéb di

Gllai és Táísa
lefektet6iKff

Práter u' 28

]ankÓk Bau Kft

Légszesz u. 4'

]ľiatno Kft'

AF városi TÖľényszék 34'Fpk.7'l53120l4/24. s?Áfií)
végzése a|apján a cég a cégiegyzékbő| t Íőlve. TÖr|és
h.fáIw.. 

'nl 
Á nl Ô1

HoNáth M. téŕ l6.

)ltva Kft

Ą fovaros| DlÍo5a8 Zv'ľpK.U l -l J-UuJJ l 4/JJ. samu
ĺégzse a|apján a cég a cégiegyzékbó| t r Ive. T rlés
1ar;h,o''n1ś I'nR

Behajthatatlanság okĺ

Rigő u. 4

Gbel-Vill-Szer Kft

A ľ várost.l.óryényszék C(iol.09-73053l/3E. sámu
r'égzse a|apján a cég a céAiegyzékbő| tt'r Ive. T r|és

izuper Fruit Kfi. (sfupeÍ
ipájz Kft' jogutÓdja)

Nagy Fuvaros u. 6

\ F várost.l.ijÚényszék cG0l-09-9326l0/34. sámĺl
'égzéle a|apján a cég a céAjegyzékból tt'rôlve. T rlés

Mátyás tér 2'

)-SEN Drive Kft

\ ľ váÍosl .l.Öfu 
ényszek CG'o | -o9 -1 33.l 20 / 4 4. szÁfrí'

,égzése a|apján a cég a cégjegyfékből t.lrÖlve. TÖÍlés
lałáL,.' 

'^1 
< 

^? 'a

,ompos Farko
/endég|átő Kft'

Horyáth M. tér 2

\ Fővárosi T<iruényszék cG.0l.09"990l 1 5/24. sám

'é8zése a|apján a cég a cé&iegyzékbő| tt'Ídlve. T rlés

'.Ýá|v.' 'Ô1 
ś ÔÁ 

'o

ĺÓ^efkil' 66'

'4ornotafilm 3000 Kft.

BéÍleti
díj/haszná|ati díj

\ FőváÍosi T ruényszék cG0l.09.9l 3366/27' samŕ'
,égzése alapján a cég a cégjegyzékbó| tt'r Ive' Ti'Í|és

Koszoíű !' 25-27

lormotafilm 3000 Kft.

\ Fóvárosi T ruényszék cG.0l-09-9l 5l 57134. sám']
,é8zése a|apján a cég a cégjegyfékból t.'Í lve' TÖÍlés
..+ÁL'.' 

'^1 
/ 

^? ^l

Mosonyi u. I

\trox Plus Kff.

9 808 010

víz-csátomadíj

I FóváÍosi BirÓság 0 l 09 9053 3 | . sám végzése a|apján a
|é8 a cégjegyzékbő| tijÍ |ve. T Í|és hatálya: 20l 1'02.23.

)saér Keľeskedelmi és

;zolgáltatő Kft.

Ba6Ó B. u' l0-l2' (l59 m2)

\Fövárosi TôNényszék cG.0l-09"960986/42. sźmíl
'égzése a|apján a cég a cégjegyzékbó| tÖrÖ|ve. T r|és

193 190

iassin Kereskede|mi és

;zolgáltatő Kft'

Bacső B. u' l0-l2. '(12 frz)

szcmét
s2ál|ítási díj

tľovarosl loryenyszeK LU'ul-uy-yl4UoJ/Jl. samu
,égzse a|äpján a cég a céAiegyzékbó| tÖr |ve. T r|és
|.iáh,'. 

'^] 
< 1n n'

500 163

iassin Kergkedelmi és

;zolgáltatÓ Kft'

Vas u. 7.

c

\ Fővárosi T<iruényszék cG0l.09.6960l2/84. sámil
,égzce a|apján a cég a cégjegyzékbó| tÖr lve' T rlés

'.fá|r,ä''nl 
ś ÔR 

'ś

594 580

Vig u. 2E

;üsstink Kft

c

\ Fôvárosi BirÓsá8 cGo|.o9-13397815|. szÁm végzése

.lapján a cég a Cégiegyzékból t rÖlve' Tt'rlés hatálya|

49 722

|ávol e otthontÓl
\|apiwány

Szeĺdahelyi u. l8. (1'5 m2)

48 51

32295

Fíitésdíj

ł. FöváÍosi BirÓság cG'0 l -09-73397El5l. sám vé8zése

l|apján a cég a Cégjegyfékböl tÖľi'lve. Tórls hatálya:

18 501

333 300

Szerdahelyi u. 18. (21 n2)

c

KésedeImi
kamat

\ ľováros|'l.Öwényszék cG0l -09-66355l/l02' számu
,égzése a|apján a cég a cégjegyzékből tt'rôlve. TÖrlés

'.ĺÁL'.' '^1.1^ 
l.

94'7 765

43 289

Szerdahelyi u. 2/a.

0

I

tľovaros| lowenyszeK Lu.vl-Uy.ěyJJoo/Z/. samu

'é8zése a|apján a cég a cégjegyfékból tőr lve. TÖÍlés

26 034

t22aaz

BacsÓ B' u' 9

0

2 832 4'15

c

I 584 898

\FóváÍosi T ruényszék cG.0l.09.863622/35. sám']
,égzése a|apján a cég a cégjegyfékból tÖrÖlve' TÖÍlés

'.lÁL,.' '^1 
< 

^< 
.Ô

PerkiiItség

62991

2 643

0

\ Fóvárosi T ruényszék cG 0l -09-863622/3 5. samŕt

'é8zése a|apján a cég a cégjegyzékbö| tóÍÖlve' TóÍlés

'oÝá|r,.' 'Ôl 
ł Ôś 

'o

69 013

34 161

0

0

0

\ Fóváľosi T Nénysfék cG0l -09-944755/2l. sám
,é8zése a|apján a cég a cégiegyzékból tilr lve. Tôrlés
|ałÁL,o' 

'^1 
Á 

^< 
nÁ

125 Ą3Ą

Kiizjcgyzói dij

363 7Ą0

I'14 OI

E E49

0

0

4339 69f

trovarosr rorvenyszeK |.v.rK'ov'J>ąIzwol l l.u. samu

'égzése a|apján u alapítvány a cégiegyfékból tÖÍÖlve'

121 69Ą

0

0

c

0

I 400 181

végľGhajtási
kii|.ségek

104 012

'73 0'73

e|őterjesztés 2' szám me||éklete

0

c

0

|21 o.1Ą

648190

2 643

ľovábbsfámI -

zott tételek

ĺlomtalflnítás,

0

0

c

2 4'15 604

198 193

50 2t7

0

0

c

0

t92 991

86 914

40 64(

165 816

0

0

0

603 63(
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Yezetői összefoglaló

A Józsefuáľosi Polgáľmesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Belső Ellenőľzési Irodavezetojeként - a
Hivatal éves bęlső ellenőrzési jelentése és az önkoľmtnyzat źita| a|apított költségvetési szervęk által
megküldött éves belső ellenőľzési jelentései a|apján. összeállítottam a f016, évi iisszefoglaló éves
ellenőľzésĺ jelentését.

Az összefoglaló jelentés célja, hogy átfogó képet mutasson be az önkormányzat és az źůtalra a|apitott
kö ltsé gvetés i szervek be lső e llenőrzési tevékenysé gének ę||źúásár ő|'

A2016. évi éves ellenőrzési tervet a Képviselő-tesťn|et27612015.(Xil.03') számú határozatta|hagyta
jóvá. A belső ellenőľzési éves tervhez avizsgźúandó témák kivtiasztźsa akocktlzatelemzés eredménye,
a hivatali szervęzeti egységek vezetoi éita| tętt javaslatok, az intézkedési tervek nem megfelelő
végľehajtrásai, a ktilső ellenőľzést végzok észrevételei alapján töľtént. Az éves ellenőrzési terv 2 fo
belső ellenőrre,234 ellenőri munkanapľa és 196 nap taľtaléknapra volt tervę^te, A tartalék napokľa
soľon kívĺili vizsgálatok, tanácsadói tevékenységek, képzések és egyéb belső ellenőrzéssel kapcsolatos
tevékenységek (tervezés,beszźtmo|źts, adminisztľációs) tervezése történt'

Az ę||enórzési terv a Hivatalt, a felügyelt költségvetési szeľveket, a gazdasági táľsaságot és a helyi
nemzetiségi önkoľmányzatot éľintően összesen 5 témakoľt tarta|mazott a következő ellenőrzési
típusokkal: 1 db rendszerellenőrzést, 1 db teljesítményellenőľzést, 1 db szabályszeriiségi és 2 db
pénnigyi.szabályszeľűségi el|enórzést. A f0|6. évi terv módosítasra nem került, 2 db soron kívüli
vizsgźiat vo|t, az éves jelentés készítésének ideje a|att 2 db vizsgálat még nem kęľiilt lezáľásľa' A
2016, évijelentések kapcsán nem vo|t bűntető-, szabályséľtési,kźLrtérítési, illetve fegyelmi eljárás
megindításáľa okot adó cselekmény.

A belső el|ęnőrök a jelentések stľuktúráját a köte|ező tartalmi elemęken kivul az adott témźthoz és
ellenőľzési progľamhoz igazodva a|akítjttk ki. A jelentések felépítése, szeľkezete módosultak a jobb
áttekinthetőség érdekében, előszĺir a vezętői összefoglalót, a javaslatokat majd a részletes
megáil|apitźlsokat, k<ivetkeztetéseket j elenítj ük meg.

A 77 db javaslat közül legtöbb a szabźiyozottságra, célszeľűségi a munkavégzés hatékonystłgának
javitésélra, az operativ feladatę||źtźlson belül a kontľolltevékenységekľe, a belső kontrollľendszer
műkodtetéséľe vonatkozott.

A jelentésekben megfoga|mazott és az ellenőrzött szervezetek tůta| elfogadott javaslatok a|apján az
ellenorzött szervezetekvezetői intézkeđési teľvet készítętĺek' Az intézkedések végrehajtásáľól készített
bęszámolók nem minden esetben készültek el határídőre, három ęsetben töľtént hatáľidő módosítasi
kérelem. Összességébęn a 2015' évről tthozott és a 2016. évet érintő intézkedésekből a
megfogalmazott javas|atok 67%-a hasznosult, |UYo részben hasznosult, |5%o nem esedékes. A
fennmaľadó 8%-bć,1 a fęladatok felének teljesítése valószínűsíthető' A Hivatal szewęzeti egységek
vęzętői és a költségvetési szeryek gazdasági vezetoi több esetben igényelték a belső ellenőrzés
tanácsadói tevékenységét, melyek a szabźiyzatok, megállapodások véleményezésében, egyéb napi
szintĺt, a szervezętek opeľatív munkájrához adott tanácsadiĺsban, adott vizsgá|at megáilapítźsai,
javaslatai kapcsán valósultak meg.

A 20|6, évi Bkľ. módosításainak megfelelően a Hivatal bęlső ellenőrzését szabályozó Belső
Ellenőľzési Kézikönyvben, ellenőrzési nyomvonalban átvezetésrę kęrültęk a változások, kiemelendő,
hogy az éves ellenőrzési teľvęt a bęlső e|lenőľzési vezętő a Jegyző egyetéľtésével módosíthatja, a
Képvis e | ő -te stti let áúruházott h atásköre a|apj ttn,

Az önkormźnyzat á|ta| a|apított kĺiltségvetési szerveknél biztosított a belső ellenőľzés polgári
szeľződés keretében foglalkoztatott belső ellenőrökkel. Az áita|uk készített éves jelentés hatáľidőre
megkiildésľe keriilt aJegyző részére, amely a|apjźn készült aľ,ĺ. fejezet cisszegzése.
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II. A 2016. évĺ éves ellenőrzési jelentés kiitelező taľtalmi elemeinek
ľészletezése

II.1. A belső ellenőľzés áůtalvégzett tevékenység bemutatása
tinértékelés alapján (Bkr. a8.$.a) pont)

Az á||a,mháiartási rendszerben a bęlső ellęnőrzési tevékenységet az á||amháńartźlsról szóló
20t|. évi CXCV. törvény 70.$-a (a továbbiakban: Aht.), Magyarország helyi
önkormanyzatakő| sző|ő 20|1. évi CL)cfiIX. törvény 119.$-a (továbbiakban: Mötv.) és a
kiiltségvetési szeľvek belső kontľollľendszeréľől és belső ellenőľzéséľől szóló 370ĺ20|l.
(xII.31.) Korm. rendelet (a továbbĺakban: Bkľ.) szabá|yozzźů<.

A 2016, évi Bkľ. módosításainak megfelelően a bęlső ellenőľzési tevékenységet szabźůyoző
Belső Ellenőľzési Kézikönyvben, ellenőľzési nyomvonalban átvezetésre kerĹiltek a
vźt|tozások, kięmelendő, hogy az éves ellenőľzési tervet a belső ęllenőľzési vezeto a legyzo
e gyetérté s ével mó do s í thatj a, a Képvi selő -te sttilet átn:htuott hatásköre alapj án.

A helyi nemzetiségi önkoľmányzatra vonatkozó bęlső ellenőľzés műk<jdtetését a helyi
onkormiínyzat és a helyi nemzetiségi önkormanyzatok közotti egyĹittmiĺkodési megállapodás
rogziti. A Belső Ellenőľzési Kézikönyv kĹilön fejezetben ľendelkezik a belső ellenőľzési
elj aľásokkal a helyi nemzeti ségi önkoľmĺányzatok esetében.

A 20|6. évre vonatkozó ęllenőľzési terv készítése soľĺín a 2013,-2016' évękĺe vonatkozó
Belső Ellenőrzési Iroda Módosított Stľatégiai teľvének felülvizsgálata megtörtént. A
felülvizsgálat a tevékenységek kockźnatelemzésén, az önkoľmźnyzati célkitiizéseken alapult.
A feltilvizsgálat eredményeként egy új Stľatégiai ellenőrzési terv készült a kĺjvetkezo négy
évre, amely összhangban van a Budapest Józsefuaľosi onkoľmanyzat új Gazdasźąi
pľogramjában és közép- és hosszú távű vagyongazdálkodási tervében megfoga|mazott
célkiĺizésekkel.

A Bkľ' 30.$ (1) bekezdése szerint azij Stratégiai terv 20|6-2019. évekľe vonatkozó időszakra
az eddígi belső ellęnőrzési cé|kitllzések ťrgyelembevételéve|, vá|tozatlan strukturával készült.
Kiegészítésre kerĹilt a belső ellenőľzés hosszú távú célkitűzései és stratégiźĄa, az ellenőľzések
prioritása és gyakorisága. Az önkoľmanyzat stratégíai céIkiťĺzéseinek vá|tozása, az akbláIis,
kötelező és önként vá|Ia|t feladatok ténye, a szęÍvęzeti vá|tozźlsok a bęlső ellenőľzés
kockázate|emzésének eredményét is módosította. YáItozott a kocktnati tényezok éľtékelése,
például a hitelek kamataiból, inflációból eľedő kockazatok magasból közepessé; aZ

tttszęwezések miatti kockázatok közepesből magassá váltak; nőtt a kockázatok
bek<jvetkezésének valószínűsége a személyi állomĺány mennyiségi és minőségi összetételének
negatív vźt\tozásai, a fluktuáció, a nem megfelelő kontrollok híźnya miatt. A stratégiai terv a
mellékletben szeľeplő költségvetési szervekkel, gazdaságí társaságokkal kapcsolatos
változások tekintetében is aktrrali záIásra került.

A belső ellenőrzési éves terv vizsgá|anđó témáinak kiválasztása részben a kockźnatelemzés
eredménye, ľészben a hivatali szervezęti egységek vęzetői á|tal tettjavaslatok alapjźn történt'
Ugyanakkoľ figyelembe vételre keľült a koľábbi belső ellenőrzési jelentésekben kiemelten
kockazatosnak minősített megállapításokhoz kapcsolódó javaslatokľa készült intézkedési
tervek végľehajüísai, és a ktilső ellenłĺrzéstvégzok észrevételęi is.

II.1.1. Az éves ellenőruési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az ellęnőrzési teľv összesen 5 témaköľt taľta|mazott a Hivata|t, a felügyelt költségvetési
szerveket, a gazdaságí tarsaságot érintően a kövętkező ellenőrzési típusokkal: 1. db
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rendszerellenőtzés, 1 db teljesítmény ellenőľzést, 1 db szabá|yszeruségi és 2 db pénztigyi-
szab á|y szeríisé gi ę l l enőrzé s'

A Belső Ellenőľzési Iľoda ellen&zési funkciója szerinti bontásban az ereďetitervhęz képest az
ellenőrzések vé grehaj t ása az alábbiak szerint alakult :

El|enőľzési funkció szeľint Terv Tervbő| tény Soľon kívĺi|i
polsármesteri hivatal belső ellenőrzése I I I

helyi önkorm ány zat belső ellenőrzése z L+LL

felüeyelt költsésvetési szervek ellenőrzése I I I

helvi nemzetisési önkoľmtnvzat belső ellenőrzése I I

I Az éves jelentés készítés ideje alatt avizsgáIatmég nem záru|t|e.

A helyi nemzetiségi önkormĺányzattal kapcsolatos vizsgálat a jelentésteÍvezet észrevéte|ęzés
szakaszban van, míg a helyi önkormanyzatbęIso ellęnőľzése keľetében a gazdasági taľsaság
vizsgá|ata még nem záĺult le az éves jelentés készítés időszakźhart' Egy soron kí\Ąili vizsgá-
|at a Jegyző tudomásiáľa jutott és vélelmezett szabá|ytalanságok kivizsgálásaľa került elrende.
lésľe egy felügyelt koltségvetési szerv esetében, mig a másik jogszabá|yi kötelezettség telje-
sítése miatt volt a2016. évi népszavazássa| összeftiggésben.

Az ellenőrzések végľehajtásatźrgy, cél és módszeľ ęlkülönítésbenaz alábbiak szeľint töľtént:

Táľgy'
el|enőrzött szerv, szerv ezeti egység

cé| Módszer

Táľgy: A belső kontrollľendszer
mrĺködtetésének értékelése

El|enőľztitt szerv ezetz
Józsefuáľosi Szent Koz'na
Egészségügyi Központ

Annak a megá||apitźlsa, ho gy :

o az lntézmény belső kontrollľendszeré-
nek kialakítása és működtetése sza.
bályszeľĺlen töľténik-e,

o a pénzilgyi folyamatokban a kulcs-
kontrollok (pénzĺigyi ellenjegyzés, tel-
jesítésigazolás, érvényesĺtés) muködé.
se megfelelt-e a jogszabályokban és a
belső szabályzatokban foglaltaknak,

o az lntézmény belső kontľollľendszere
segítette-e a közpénz fe|hasmáIás sza-
bálvossását a evakorlatban.

adatbekérés, dokumentu-
mok, nyilvántaľtások' bi-
zonylatok ellenőľzése, ösz-
szehasonlítás'
inteľjú, mintavételes eljáľás

Tárgy: Az üdültetés, mint onként
vállalt iinkormányzatí feladat ellá.
tásának vizsgá|ata

E|lenőľzött szewezet:
Józsefuáľosi Gyermekek
Üdtiltetéséért Nonproťrt Kfr .

Annak a megál'Iapitása, hogy :

oa feladatellátás megszervezése és az
önkormányzat által biztosított forrás.
felhasználás a jo gszabő|y i előírásoknak
megfeleIően történt-e,

oaz önkormányzat, illetve a feladatot
ellátó szervezet konkľét célkitíizéseket
meghaÍźlr ozoĺt. e, a kiíúzött célok me g-
valósultak-e, a teljesítmény mérésére
kialakítottak-e mutatószám okat, azokat
folyamatosan méľik-e és értékelik-ę,

o a forrásokkal va|ó gazđá|koďás megfe.
lelt.e a gazdaságosság, hatékonyság,
eľedményesség követelményének, e

téren milyen tendenciák Íigyelhetők
mes.

adatbekérés, dokumentu-
mok, nyilvántaľtások, bi-
zonylatok ellenőrzése, ösz-
szehasonlítás, interj ú

at'*{Jf



Táľgy: Az ntézményv ezetoi
fęladatok ęllátása a JEK
gazdá|kođásáravoĺatkozőan

Ellenő rziitt szerv ezet:
Józsefuárosi Szent Kozma
Egészségiigyi Központ

Annak a megá|Iapitása, hogy:

o az lntézményi költségvetés végľehajtá-
sához a személyi és tárgyi fe]tételek
biztosítása szabályszenĺen töľtént-e

oaz lntéznényvezetó biztosította-e a
jogszabályokban és a be|so szabćiyza-
tokban foglaltaknak megt.elelően a
kontľolltevékenységek míĺködését.

adatbekérés, dokumentu-
mok, nyilvántartások, bi-
zonylatok ellenőrzése, téte-
lęs ellenőrzés a banki és
pénztári kifizetésękre a
2016.06.0 | -20 I 6.08. I 0
időszakot érintően

Megiegyzés:
A soľon kíviili vizseálat.

Táľgy: A20|6' október 02, napjá-
ra kittizött országos népszavazásra
fordított p énze szkö zok fe lhasználá-
sának vizsgálatáról

E llenő rzött szerv ezet:
Polsármesteľi Hivatal

Annak a megáIlapitélsa, ho gy :

oa költségek teľvęzésę és felhasználása
a jogszabá|yi előírásoknak
mesfelelően töľtént-e.

adatbekérés, dokumentu-
mok, nyilvántaľtások, el-
számolás ellenőrzése, az
elszámolás vizsgálata tételes

Táľgy: A kÖŻerulet-felügyeleti
feladatokat ę|Iátó köztisztvis e l ők
egyéb j uttatásainak ellenőľzése

E|lenőľzött szerv ezet:
Poleármesteľi Hivatalnál

Annak a megá||apítása, hogy :

o az adható juttatások szabźiy ozása meg-
történt.e, a gyakorlat a szabáIyozásnak
megfelelően töľtént-e

oa gyakorlatban biztosított-e a belső
kontľollok éľvényesítése az egyewuha,
formaľuha és egyéb felszeľelés (kény-
szęrítő ęszköz is) juttatása soľán (be-
szerzés, átadás felhas zná|ásra, viselési
idő betartása, jogviszony megszűnés
esętén elszámolás)

dokumentum-elemzése,
interjú, mintavétel

A feladat megbeszélések alkalmźwa| a legyző folyamatos tájékońatást kapott a terv megva-
lósításáról és az atÍő| való eltéľés indokairól, melyek az a|ábbiak voltak: a bęlső ellenőr sze-
mélyi vá|tozása, tanácsadói tevékenység időkeretének alul tewezése, a soron kí\Ąili vizsgźia-
tok, a továbbképzésre teľvezett idő a|u|teĺvęzése. A 2016. évi jelentések nęm tźĺrtak fel olyan
szabáIyta|anságot, mely bűntető-, szabálysértési, vagy kártéľítési, illetve fegyelmi eljĺáľás

megindítás źr a ađtak volna okot'

II,1.2, A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályoző tényezők bemutatása

A Belső Ellenőrzési Iľoda humdnerőforrds ellótottsdga

A Belső Ellenőľzési Iľoda ęngedé|yezett |étsztlma 2 fő: 1 fő belső ellenőrzési vęzętő
(iľodavezető) és 1 fő belső ellenőľ'

Az ellenőrizendő szeryezętęk tevékenységének összetettségére és az igényelt témák
sokĺétiĺségéte; az előre nem tewezett, rövid hataľidejű tanácsadási igények; a nem teljes
könĺség a folyamatleíľások, ellenőľzési nyomvonalak esetében, a belső ellenőľi kapacitás
szűkosségéľe tekintettel a belső ellenőrzési feladat nem látható el maradéktalanul teljes köľĺi
eredményességgel és hatékonysággal, illetve az e|őre tewezett hataĺidőre. Ennek kezelésére
megoldást jelentene a belső ellenőľi |étszźm emelése.

Belső ellenőrök képzettségí szintje és gyakorlata, szakmai képzés

A belső ellenőľök iskolai, szakmai képzettségi szintje és gyakoľlata mę'gfelelt a hatályos
előírásoknak. A belső ellenőľzési vezető és a belső ellenőľ megfeleltek, az Aht, 70'$ (4) és (5)
bekezdésében előírt előírásoknak és az á||anhaúarrásért felelős miniszter a belső ellenőrzési
tevékenység folytatásĺĺra jogosult személyekľől vezętętt nyilvĺíntaľtásban szerepelnek.
Az eIőittköte|ező ABPE II. továbbképzésen va|o részvéte|20l6. év első fęlében teljesítették
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A belső ęllenőrzési vezeto szźlmérajóvahagyott éves képzési tervben e|őirtképzéséken ľészt
vett: a kötelező méľlegképes továbbképzésen és a kĺĺztisztviselők részére előíľt Pľobono
képzéseken.

A2016, év második felére vonatkozóan az I fó belső ellenőr személyébenvá|tozástortéĺt, Az
új belső ellenőľ sza|<lnai képzettségi szintje megfelelt a jogszabá|yi előíľásoknak, a belső
ellenőrök névjegyzékébe az 5|1'5573, nyilvantaľtási számmal kerĹilt be. Az ABPE I. kötelező
továbbképzési kötelezettsége a 2017. évben esedékęs. A belső ellenőrzési gyakorlat
megszerzéséhez szakmai továbbtanulást íľt eIő a jegyzo, a belső ellenőr á||anháztartási
gazđa|kodás szaktanácsadói képzést, mely 20|6. év szeptembeľében kezdődött.

A belső ellenőrzés szakmai munkáját a Saldo-val kÓtött szerződés keľetében biztosított
kiadvanyok és tanácsadási lehetőségek is segítik. A belső ellenőľ<jk BEMAFOR (Belső
Ellenőrök Magyarországi Fóruma) tagsággal is ľendelkeznek, mely által térítésmentes
híľlevelet kup, naprakészen tájékoződhat, állásfoglalást kérhet a munkankat érintő
változásokľól, aktuális - áI|afilháztaľtást éľintő _ kérdésekľől' A BEMAFoR által szęwezett
műhelymunkiíkon is ľészt vettiink, amelyeken a 20|6. októbeľi változások, módszerek
keľiiltek ismertetésre.

A 20|6' évbęn a Belső Ellenőrzési Iľodan szakmai gyakoľlaton vett ľészt a Nęmzeti
Kozszolgtĺ|ati Egyetem hallgatója, aki megismerkedett a belső ellenőľzési tevékenység
jogszabályi köľnyezetével és a gyakorlatí a|ka|mazásáva|, Egy konkĺét vízsgá|aton is részt
vett, mint adatrogzítő, és kcizľemiĺkodott az adatok a|apjan a kövętkeztetések levonásában.

A Belső Ellenőrzési Iroda szervezeti és funkciondlis függetlensége, összeférhetetlenségi
esetek, az ellenőľzés végrehajtúsdt akaddlyozó tényezők

A Belső Ellenőrzési Iroda önálló irodaként a Jegyzonek közvetlenül alaľendelve múködik, így
szerv ezeti fü ggetlensége biztosított.
A belső ellenőrök funkcionális (feladatköri) ftiggetlensége biztosított, ktilönösen az a|ábbiak
tekintętében:

o az éves ellenő ruési tew kidolgozás a, kockźzatelemzési módszerek alapj an és

soron kí\Ąili ellenőľzésęk figyelembevételével,
C az ellenőrzési pľogľam elkészítése és végľehajtása,
. az ellenőrzési módszerek kivá|asztása,
o következtętések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzésijelentés elkészítése,
o a belső ellenőľzés befolyástól mentesen teszi megźlllapításait, készíti el kö-

vetkeztetéseket és j avaslatokat tarta|mazô ellenőrzési j elentéseit.

Az a|ábbiakban ismertetett folyamatban a feladatköri funkcionális fliggetlenség séľĹilt, meľt a
belső ellenőtzés a Hivatal opeľatív műkĺidésével kapcsolatos kontrolltevékenységben vett
részt. Controlling referens távolléte esetén, mindennapos feladatként a belső ęllęnőrzés - a
kötelezettségvállalással, uta|vźłnyozással, ellenjegyzéssel, éľvényesítéssel és

teljesítésigazolással kapcsolatos eljárási rendjéről sző|ő az aktuális jegyzói és polgáľmęstęri.
jegyzoí együttes utasítás szerint - ellátta a Hivatali és önkoľmźnyzati banki kifizetések
(utalvĺĺny rendeletek) ellenőľzését is'
Ez az ellenőľzés, mint operatív kontľolltevékenységl keľült beiktatásra a kifizetések
elrendelése elótt. Az ellenőrzéskor az utasitásban rögziteÍt szempontok kerĹiltęk vizsgźiatra,
Az ellenőrzések során észlelt azon hibak, amelyek elírás miatt javíthatóak voltak visszaađásra
keľültek az énntettek részére, vaEY kezdeményeztĹik a szakmai ügyosztály és Pénzügyi
IJgyosná|y közötti egyeúetést az iljbó|i hiba megismétlődésének elkeľĹilése végett.

, Ez atevékenység összeférhetetlen a belső ellenőľzési tevékenységgel Blo.l9.$ (2) értelmében, amelyre báľ
felhívnlk a figyelmet, dę időszakonként a controlling referens távollétében szükségessé vált.



A belső ellenőrzési vezętő és a belső ellenőr tekintetében a Bkľ. 20'$-ában megfogalmazott
összeférhetetlenség nem volt.

Az ellęnőľzési munkát akadáIyońatĺa, hogy az ellenőľzöttek a megjelölt hataĺidőľe nem
szolgáltattak adatot, információt, nem állt ľendelkęzésre ęllenőľzési nyomvonal, az ęI|eĺórzést
lezfuő cselekményeit (elentés-tervezet egyeztetése) esetenként késleltették, vagy a belső
ellenőrok egyéb stirgős feladatot kaptak (véleményezések, javaslatok), igy a|ezźlrtjelentések
nem minden esetben készĹiltek el hataľidőre.

A belső ellenőrzési munkához alapvetően szĹikséges tźtrgyí feltételek biztosítottak voltak
(helyisé g, gépek felszerelések, információs háttér).

Az ellenőrzések nyilvúntaľtúsa

A bęlső ellenőľzési vezető a jogszabálynak megfelelően nyilvantartást vezet a tĺĺľgyévben
végzett ellenőrzésekľől és gondoskodik az ellenőrzésęk megorzésérő|, Az ellenőľzések
nyilvrĺntaľtása a következő adattaľtalommal elektronikus foľmában - Exce| táb|ában _
tĺiľténik: Ssz./iktatószźtm, el|enőrzoÍt szery' szewezetí egység megĺevezése) az ellenőrzés
tźrgya, ellenőrzés típusa, az ę||enorués kezdete és vége, vízsgált időszak, ęllenőrök nevę'
intézkedési teľv késziilt" hatáľidő az íntézkeđési terv beszámolásarő| (melléklet - Ellenőrzések
nyilvántartása).

Az ellenőľzési jelentések jellemzése

A belső ellenőľök a helyszíni vizsgźiat befejeztével és a bekéľt adatok feldolgozását követően
- a jogszabźilyban foglaltaknak megfelelően az ellenőrzés targyěú megjelölve,
megáIlapításokat, következtetéseket és javaslatokat taľtalmaző ellęnőrzési jelentés tervezetet
készítettek. A jelentés tervezeteket az ellenőľzött és az érintett részére a belső ellęnőrzési
v ezető egyeztetésre me gküldte'

A jelentéstewezetre érkeztek észrevételek az ellenőrzott szew ńszérő|, de az észręvételek
érdembęn nem vá|toztattak meg a megá||apításokat, meľt nem a megállapításokat cźfo|tźtk,
inkább pontosítottfü. A megáIlapításokat, következtetéseket és a javaslatokat az
egyértelmrĺség éľdekében pontosítottuk' Egy esetben töľtént, hogy állásfoglalást kért a belső
ellenőrzés egy konkĺét megá||apitás megerősítéséhęz, A belső ellenőľcjk a jelentések

struktuľáját a kötelező taľtalmi elemeken kivn| az adott témához és ellęnőrzési pľogramhoz
ígazodva a|akitják ki. A jelentések felépítése, szerkezete módosultak a jobb áttekinthetőség
érdekében, ęlőszöľ avezetoi összefoglalót, a javaslatokat majd a részletes megéĺ|lapitásokat,
kĺivetkeztetéseket jelenítjfü meg. A 77 db javaslat közül legtĺibb a szabźiyozottságta,
célszerűségi a munkavégzés hatékonyságanak javításźlra, az operutiv feladatellátáson beltil a
kontrolltevékenységekľe, a belső kontľollręndszer műkĺjdtetéséľe vonatkozott.

II.1.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A belső ellenőrzés f016. évben tanácsadás keľetében számos szóbeli és írásbeli kéľésnek,
igénynek tett eleget, mely a tarta|ék időkeľet teľhére, azt jelentősen meghaladva töľtént.

A tanácsadói feladatok a kövętkező témaköľöket éľintette:

r},ĺ

A tanácsadás címe. ieénv|ő szervezet Eľedménv bemutatása
Hivatali szabáIyzatok véleményezése,
iavaslattétel

Javaslat a hivatal gazďasági szervezetének és gazdasági
vezetőj ének feladatait érnto szabźiy ozásra
Az inte gľ áIt ko ckázatkezę|é si szab á|y zat
A költségvetési beszámoló készítésének és a gazdáIkodás
adatszolgő|tatásánakszabályozása
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabźilyzat, közéľdekíi adatok
męgismeréséľe iľányuló isények teliesítésének ľendiéľől

ho



Szabá|yzat a helyi önkormányzat költségvetési támogatások
igénylésének, felhasználásának, elszámolásának és
ellenőrzésének rendiérőI

MegszÍĺnő gazdasági társasőg (Barka)
átadás-átvétele

A feladatellátásával kapcsolatos vagyon átaďás.źúvéte|ére
vonatkozó i avaslatok (ięwzókönw tartalma)

Gazdasági táľsaság aIapitó okiľatának,
közszolgáltatási szęrződés véleményezése

Civil ttirvénynek és az önk. ľendeletnek (SZMSZ) való
megfeleltetés,aközszo|gźt|tat'ásiszerzódésbęnrogzitett
feladatellátłís. elszámolás pontosítása

JEK Szervezeti és Miĺkodési szabálvzatának
véleményezése

Az engedélyezeĺt |étszámok, önként vállalt feladatok
meghatározása, a vagyon hasznosĺtására, a gazdasági vezetőre
vonatkozó előírások'

A JSZSZGYK, mint költségvetési szerv
belső ellenőrzési tevékenység e|Itttásźra
męebízási szerzőđés véleménvezése

A feladatok pontosĺtása, számon kérhetősége.

II.2. A belső kontrollľendszeľ mĺĺködésének értékelése
ellenőľzés i tapasztalatok alapj án (Bkr. 4 8. $. b) pont)

Il.z.t. A belső kontľollľendszer szabá|yszeľűségének, gazdaságosságának'
hatékonyságának ós eľedményességének niivelése, javítása érdekében tett fontosabb
javaslatok

Az 4łht.69. $ (1) bekezdése szerint a belső kontrollľendszer akockénatok kęzelése és táľgyi-
lagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a cé|t szo|-
galja, hogy a kcivetkező célok megvalósuljanak:

o a múkĺjdés és gazđáIkodás soľán a tevékenységek szabél|yszeruek, gazdaságosak, haté-
konyak, eredményesek legyenek,

. az elszĺímolási kötelezettségeket teljesítsék, és

. megvédj ék az erőfoľrásokat a veszteségektől, káľoktól és nem rendeltętésszeÍuhasznźL-
lattól.

A fentiekben megfoga|mazott célok konkľetizálódnak aZ ađott ellenőrzés targyához kapcsoló-
dóan. A megállapított hiányosságok, pontatlanságok és szabá|ytalanságok javításéra, ęlkeľĹilé-
sére és a feladatok hatékonyabb, eľedményesebb eL|éłtása érdekében az el|enorzési jelentések-
ben j avaslatok keľĹilnek megfogalm aztsta.

A 2016, évi jelentések kiemelkedő fontosságú megállapításokra tett javaslataĺt az a|źlbbi-
akban foglalom össze:

o az intézmény belső kontrollrenđszerének szabályos múködését biĺosítő szabźůyzatok
aktua|izä|ása (pl' gazđáIkodási, számvite|i szabá,Iyzatok, cafeteria) és a hiőnyző sza.
bá|yzatok (pl. beszerzési, belftjldi és külft'ldi kiküldetések, kockazatkezelési) ęlkészí-
tése és azok betartatása. A kontrolltevékenységek közrĺl a kulcskontrollok megfelelő
biztosítása a teljesítésigazo|ás, érvényesítés esetén. Tovźlbbá a szćlllítôi szerződések
több szempont figyelembe vételével történő feliilvizsgá|ata,pé|dául a kötelezettségvál.
lalásokľa vonatkozó előíľásokľa, keľet megállapodásokľa való feltételek biztosítása, a
kötelezettségvállalások évenkénti becsült éľtékénęk a meghatározása,

. az önkoľmanyzat képviselő-testületének szervezeti és működési szabá|yzatábanrcgzí.
tett ĺjnként vá||a|t feladatok megnevezésének pontosítása, külcinosen az üdültętést érin-
tően, Az tidiiltetési feladatokat e|Iátő gazdasági táľsaság a|apitő okiratának való ponto-
sítása a Civil tv. és a helyi ręndelęteknęk való megfelelés szempontjábő|. Továbbá a
kozszo|gá|tatási szeruődésben a feladatellátás feItételeinek részletes meghatáĺozása és



annak elszámoltatása. A koznrlajdonakoztJlajđonban áI|ő gazdasági tźrsaságok taka-
rékosabb múködéséľől szóló 2009, évi CXXII. törvény 5. $ (3)-(4) bękezdésę szqínta
vezętő tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, valamint azMt,208. $-anak hatáIya
a\á eső munkavállalók javadalmazásätő|, valamint a jogviszony megsziĺnésę ęsetéľe
biztosított juttatások módjanak, mértékének elveiről, annak rendszęréľő| szőlő sza-
báIyzat elkészítése.
A közszolgtitatástbiztosító gazdasági taľsaság részérejavaslat, hogy a kĺjzhasznú és a
vállalkozási tevékenység költségei és ráfordítasai megbontási elvének és gyakorlatá-
nak felĹilvizsgáIatárőI, az ĺjnköltségszámitéĺs kon]aétabb, részletesebb, a sztlmviteli in-
formációs ľendszerből kiinduló a közszolgáItatási szerzőďésben rogzített elvaľások
megvalósítástra a|ka|mas szabályozäsźlra. A gazdasźĺgi taľsaság által nyújtott üdtilteté-
si szolgáltatások - igénybevevők részéľe adott szociális juttatások és egyéb kedvęzmé-
nyek figyelembevételével tĺirténő - megfelelő számlázási rendszerének kialakítása'
Továbbá atáboroztatási támogatást szabá|yoző apér.;'belí és természetbeni ellátások.
ról szóló önkormányzatirende\eÍ,bętartása, szükség esetén a ľęndelet elszámolási sza-
bályainak módosításanak kezdeményezése, a vevői követelésęk áI|ományáĺak csok.
kentése.

A KözszolgaIati szabéiyzat az egyeĺlrllha, foľmaľuha és egyéb tattozékok' gépjármű-
vezetoi pótlék eljráľásrendjének pontosítása, kiegészítését és ehhez kapcsolódóan az e|-

lenőľzési nyomvonal ęlkészítése. A szabźiyozás betaľtása. A Polgríľmesteľi Hivatal
Szęwezeti és Mtiködési Szabźĺ|yzat 16. fejezetének munkarendre vonatkoző szabźiyai-
nak feltilvizsgźiata és módosítása a Kttv. , azMt. és az önkormźnyzati rendelettel való
ĺisszhang meg1eľemtése érdekébeĺ, Az említett szabá|yozźtsokat követoen a hiányző
munkakciri leírások elkészítése és a meglévők felülvizsgáIata. A munkába jarás költ-
ségtéľítés a jogszabálynak megfelelő kifizetése. A teljesítés igazo|ás során a teljesítés
igazo|ás a szeruődés teljesítésének megfelelően keľĹiljön igazolásra. Nem szeľződés-
szenĺ teljesítés esetén arogzített szetződési biztosítékok érvényesítése érdekében az íI-
letékesnél intézkedés kezđemény ezése.

|I.2.2. A belső kontrollrendszeľ tit elemének értékelése

A jelentésekben külön éľtékeljtik az e||enorzés témáját a belső kontrollrendszeľ mĺiködésę
szempontjából is, javaslataink a belső kontľollrendszer fejlesńését is szolgáljak.

A Hivatal, a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi ĺinkormźnyzatok belső
kontrollľendszerének éľtékelése a belső ellenőrzés tapaszta|atai alapj án:

A kontrollktiľnyezetľe vonatkozó változások:
. az onkormanyzat SzMSz-e) a Hivatal SzMSz-e, a szeÍvezeti egységek ügyľendjei és

ezze| összęftiggésben a munkakĺiľi leírások, melyek fontos elemei a felađat-, felelős-
ségi körök rogzitése,

o aktvaliztit vagy új belső szabźt|yzatok keľĹiltęk kiadásľa (ellenőľzési nyomvonalak, in-
tegtäItkockźzatkezelési szabtĺIyzat, gazđá|kodasi szabźtlyzat, költségvetési beszĺímoló
ké s zíté sének szab á|y zatą b el s ő el lenőľzé si kézik<lnyv

. a rlemzetiségi cinkormĺányzatok gazdźúkodźtsát érintő szabźůyozás a|<fua|izálása (köte.
|ezettsé gv źł||a|ési szab á|y zat)

A Hivatal gyakoľlatában szisztematikusan, valamennyi tevékenységre, folyamatra vonatkozó-
an' készítet1egységes szemlélettĺ kontľolldokumentáció nincs, de adott témćtban kiadott nor-
mák utalnak a kontľolltevékenységekľe. Általánosságban elmondható, hogy a noľmákban
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kialakított kontrollokat a gyakorlatban a munkatarsak folyamatosan végzik. A belső ellęnőr-
zés egy-egy témavízsgáIata alkalmával értékeli a kontľollok hatékonyságát,
Az adott folyamatok kontľolltevékenységei során beazonosított kockázatok kezelésére intéz.
keđési terv keľült kiadásra, amely végrehajtásáva| a beazonosított kockazatok bekövetkezésé-
nek a valószíniĺsége cscikkenthető. Akockźzatok beazonosítása mźlr az újonnan kiadott integ-
ľáltkockazatkezelésiszabéłIyzatszo|gtĺ|l.

Az infoľmáciő.źramlással, kommunikációval kapcsolatos hiányosságok előfordulnak, a
Hivatal által működtetett Tudásbazis ađott kĺinyvtfuában, kulcsszavakkal ttiĺénő . keľesésre
alkalmas foľmátumban a dokumentumok nem minden esetben kerĹiltek feltoltésre. Ugyanak-
koľ a fudásbŁis könyvttĺrai tovább bővültek a hivatali mvnkavégzéshez szfüséges dokumen-
tumokkal, például a pľojektek, a jogszabályťrgyelés, a társas és egyéni vállalkozók Jőzsefuá-
ľosba, tires telkek ellenőrzése, a kdvetelés típusonként és az adott támogatások analitikája.

A monitoring tevékenység nem megfelelő biztosítása és a rendszeľ hiányosságai okozzák az
ellenőrzések soľán a legtöbb pľoblémát, nehézséget' A monitoľing tevékenység hatékony biz-
tosítása céljából a hivatalba controlling referens lett a megbízvaa belső ellenórzés źita|készí-
tett jelentésekben megfogalmazott javaslatok alapjźnkészítęndő intézkedési tervek és azok
vé gľehaj tás ával kap c so l ato s fę ladatok kooľdin áIásćĺv a|.

Továbbá intézkedések toĺténtek az önkoľmźnyzat és a hivatal monĺtorĺng tevékenységéľe
vonatkozóan, például az önkoľmźnyzat á|ta| alapított köztulajdonban |evó gazdasági taľsasá-
gainak tekintetében. A monitoľing stľatégia kiegészült a mutatószámokkal, amellyel mérhető-
ek a tevékenységek, például a követelésekre vonatkoző mutatőszám,

Összességében elmondható, hogy a hivatal, a helyi önkormanyzat és a helyi nemzetiségi
önkormányzat belső kontrollrendszeľének a működtetése biztosított, amely azonban további
állandó fejlesztést igényel. Ennek eszkoze a szabá|yozźsok aktua|iztł|éłsa, összehangolása és

egymásra építése, a kontrolltevékenységek pontosabb szabét|yozźlsa és azok gyakorlati
alka|mazása, az el|eĺórzési nyomvonalak elkészítésével a nyomon követés kialakítása és

biĺosítása, a folyamatleírásokka| az ész|e|t szabá|fialanságok és a fęIttrt hibĺík a|apján
intézkedések me gfo g a|mazása és azok megvaló sulásának a nyomon követése'

II.3, Az intézkedési tervek megvalósítása

Az ellenőrzési jelentéseinkben megfogalmazott javaslatok alapjan intézkedési terveket,
vezetői intézkedéseket készítettek azintézmények vezetők, az e||enoruott szewezeti egységek,
melyeket a belső ellenőľzési vezető javaslata alapjan a Jegyző, illetve k<jzcisen a Jegyző-
Polgármester és a J egyző -Elnök(ök) hagýak j óvá.

A belső ellenőrzési vęzęto az iĺltézkedések és azok végľehajtásráról késziilt beszámolók
nyilvántartását Excel táb|ázatban biztosítja. (meĺléklet - Intézkedések nyilvántartása)

A ľészletes nyilvantaľtás a|apján az intézkedési tervek és az arrő| szó|ő beszźlmoIők szęrint az
ellenőľzött szervezęti egységek, ellenőľzött intézmények az a|ábbi csopoľtokba oszthatók:

o hataľidőrę/nem hataľidőre készítenek intézkedési tervet
o beszámoltalďnem számoltak bę hatlíľidő rc az intézkedések végrehajtásaľól
. nem hataridőre teljesítették a megjelölt feladatot és hataľiđő módosítást sęm kértęk.

Az iĺtézkedések végľehajtásával kapcsolatban hĺírom esetben volt hataĺidő módosítási
kéľelem, egy intézmény esetében és kęttő a Hivatal esetében.

A 20|6, évi intézkedési tervekben szereplő 77 db feladat közül 34 db hatćnídőre, 18 db
hataridőn túl keľült végrehajtásra. A feladatok közĹil további 7 db tészben teljesült, 4 đb
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végrehajtásamég nem töľtént meg és 14 db még nem esedékes. A2015. évről źúhozott 14 db
intézkedésboI9 hatnídőn tul teljesült. osszességében a 20t5. évtó| źthozott és af0I6' évet
éľintő intézkedésekből a megfogalmazott javaslatok 67Yo-a hasznosult, |0% részben
hasznosult, tso/o nem esedékes. A fennmaľadó 8%-bő| a feladatok felének teljesítése
valószínűsíthető.

A fentieket figyelembe véve további hangsúlý kell fordítaní az el|enőrzott szewęk vezetőinek
az intézkedések végrehajtásara és azokról készĹilt beszĺímolók valódiságtĺra, mert a Bkr. 45.$
(1) bekezdés szerint a felelősséget ők viselik. A feladatok végrehajtásanak eredményeként
fejlődik a belső kontľollľendszeľ múködése, a jogszabá|yi előírások betartásával
szabá|yszerabb a szęrvęzet egészének múködése, eľeđményesebb a szewezeti célok elérése.

A belső ellenőrzési tevékenység hasznosulása csak akkor érte|mezhętő,ha nem csak feItárja
az esetleges hiányosságokat és szabálytalanságokat, hanem a javaslatai a|apjtn készült
intézkedések határidőľe végrehajtásľa is kerĹilnek.

ilI. A belső ellenőľzésĺ tevékenység fejlesztéséľe vonatkoző javaslatok

Az ellenőrzési tevékenység állandó fejlesztést igényel, amelyet a jogszabźůyi kĺimyezet
vá|tozásai,azá||anháztaľtásistandardok,útmutatókhatároznakmeg.
További fejlesztést igényel az intézkedési tervekbęn rögzített hataridők folyamatos
monitoľingja, a kapcsolódó nyilvantaľtás naprakész vezetése, a hatándők lejáľta előtt
figyelemfelhívó email küldése.

A belső ellenőľzés minőségbiaosításanak további fejlesztése érdekében sztikséges a f0I6,
évben kialakított ellenőrzési lapok a|ka|mazźstnak pontosítása és adaftarta|mźnak
összehangolása a nyilvantaľtásokkal.

Nagyobb igény merĹilt fe| a vezetok részétol a tanácsadói munka iľĺínt, különösen az új
feladatok,vagyfeladatvá|tozások,szabtůyozásokesetén.

Szakmai ismeľeteink állandó továbbfejlesztést igényelnek, ezért akínźit lehetőségekkel élve
keľesstik a belső ellenőľzéssel kapcsolatos képzéseket, szakmai kiadvĺányokat és kihasználjuk
a BEMAFoR á|ta| szewezeÍt miihelymunkákat. Ktilĺjnös tekintettel, ami a belső
kontrollľendszert éľintő jogszabá|yi változásokĺól szólnak, mint például a folyamatok
rcnđszerczéséről, aZ integľált kockźnatkezelési ľendszer műk<jdtetéséről. Ezen új
szabźiyozások a belső ellenőľzési tevékenységet is érintik'
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Iv. osszefog|a|ő az iinkoľmányzat ź./ltal alapított ktiltségvetési szeľvek
belső e|len(irzési tevékenységének éves j elentései ala pj á n

A Józsefuaľosi Önkormanyzat á|ta| alapított gazdasági szęrvezettel rendelkező
koltségvetési szervek vezetói az Äht, 70'$(1) szeľint a belső ellenőrzés működtetését az
alábbiak szerint biztosítj ak:

Kö|tségvetési szerv neve
Be|ső e|lenőľzés he|yben történő biztosításának

módia
Józsefvárosi Szent Kozma Egészsésüsyi Központ (JEK) poleári ioei szeĺződés kęrętében foslalkoztatott
Józsefvarosi Szociális Szolgá|tató és Gyermekjóléti Központ
(JSzSzGvK) polgáĺi j ogi szęĺzoďés kęrętébęn foglalkoztatott

A JSzSzGyK-hoztartozó - Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék (JEB)' a Naproforgó Egyesített
ovoda (lvAo) - költségvetési szervek belső ellenőľzését az egyittmtködési megállapodás
alapjan a JSzSzGyk belső ellenőľe biztosítja.

Az éves jelentést a Bkľ. 49.$ szerint a költségvetési szervek belső ellenőľei elkészítették,
melyet a kÓltségvetési szerv vezetojének jóvráhagyásáva| a Belső Ellenőľzési Irodan keľesztül
megktildték a J egyzőnek.

A beküldött éves jelentések követik a kiadott útmutató szempontj.ait. A JEK éves jelentése
témaköľönként bemutatj a a megá|Iapításokat, javaslatokat és az intézkedéseket. A JSzSzGyk
éves jelentése szíikszavű, általĺĺnosan és hiányos foga|maznak' amelybő| nehéz volt
meghatáĺozni a konkľét megállapításokat, javaslatokat, valamint atett íntézkędésęket.
Az éves ellenőrzési jelentésekben a belső ellenőrzési tevékenységek önértékeléseinek fő
ti s szefo glalĺó j ellemző i kĺiltségvetési szervenk ént az alábbiak :

o Józsefvárosi SzentKozmaEgészségĺigyi Kiizpont (a továbbiakban:JElQ

A 2016. évben az intézmény vezetését június L-jétőI új főigazgató vette át, A 2016' évi belső
ellenőrzési tervet afőigazgató és a beĺső ellenőrfelülvizsgálta, afelalvizsgóIat eredményeként
ą terv két alknĺommal módosításrą is kerüIt, A módosítások indokai, hogł olyan vizsgálatolcra
kerüljÓn sor tanácsadás keretében, ameĺy konlcrétan segítik a vezetőt a helyzetelemzésben, a

fe lmer ül t é s j e l e nt ő s ko c kdz at o t ho r do z ó t é ny e z ő k fe l t ár á s b an.

A rendelkezésre ólló lrapacitással ą módosított munkaterv ])?oń-ban megvalósult (egy

ellenőrzés és egl tanácsadói vizsgálattal, a folyamatos tanácsadás meĺlett). A vizsgált
szervezeti egységek az elĺenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokot elfogadták,
v é gr e haj t d s ulcr a i nt é z ke d é s i t e rv e t ké s z ít e t t e k.

A jelentés alapján a banki átutalds szabályszer.ĺłségét a belső ellenőrzés ,,kritikus,,-nąk ítéIte

meg, a teljesítmény, illetve a műkÓdési feltételek tobb fontos szempontból is hiónyosságokat
mutattak, A korľekciós intézkedés a vezetés részéről szigoľú beszámoltatással történhet meg.

A tąnácsadói tevékenység keretében a Humánpolitikoi osztály mijkÔdésének helyzetelemzése
knpcsán tett javaslatok kozül kiemelendő a munkakori leírások felülvizsgĺźlata, az osztóly

feladatknrébe tartozó kÔtelezettségłóllalások pénzügli elĺenjeglzési glakorlatának
kialakítása, a bé.rtaľtozások rendezése, a kazaĺkalmazotti nyilvántaľtások teljeslcÓľűvé tétele'

A javaslatok alapján készített intézkedési tervek végrehajtásánąk hatáľidejét nagyrészt a
20]7. évre vállaltók a vizsgált szervezeti egłségek vezetői.

A belső kontrollrendszer értékelése a belső ellenőrzés szerint: a kontrollkt)rnvezet kialąkítósa
megtörtént. A szervezeti és műlcr)dési szabályzatban világos szervezeti struhúra van kialakíną
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a miÍkodéshez, melyben eglértelmiiek a felelősségi, hatósköri viszonyok, Íeladątok; az
ügyrendben; hiányzanąk az ellenőrzési nyomvonalak a tevékenységek fő folyamataira; a
gazdáĺkodĺźsi szabályzatokfelülvizsgálata szüIaéges a jogszabólyi változósolcrlak meýlelően.

A koltségvetési szerv kockázatkezelés keretében 20]6. évben megkezdte a tevékenységében és

gazdálkodásában rejlő l<ockńzatok feltárósát. A kontrolltevékenvségek részeként szĹłĺuéges a

folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői elĺenőrzés szabályozása. Az łn.formációs
rendszer kialakításą folyamatos, nehezíti a rendszer műkodését, hogl a JEK több telephelyen
működik egmóstól távol, Az informatikai felügyeletet a lözponti szervezeti eg,,ség lótja eI' Á
kaltségvetési szerv tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon lôvetését

@gĽ]loringiat) biztosítja a rendszeres vezetői értekezlet, A belső eĺĺenőrzés függetlensége az
oper atív tevékenys é gtől biztos ított,

o Józsefvárosi Szocĺális Szolgá./ltatő és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK)

A 2016, éves ellenőrzési tervben jóváhagyott vizsgálatok megvalósultąk: 2 db pénzügyi
ellenőrzés a JSZSZGYK-náI, ] -1 db pénzügli ellenőrzés a JEB-néĺ és a NAo-nál. Az éves
jelentés szerint a belső ellenőrzés kiemelt jelentőségĺÍ megállapítást nem tett, a
mególlapítások átlagos j ellegĺĺek voltak.

Az alábbi javaslatok keraltek megfogalmązásra, JEB: az egłezőséget biztosítani keĺ'l a
nyilvántartott és ą ténylegesen meglévő raktórkészĺet kozott, az egyezőség biztosításához ąz
élelmezésvezető végezzen egłeztetést, ąz élelmiszerek méréséhez tárgyi feltételek biztosítása
szüĺrséges, JSZSZGYK: az eszközoket leltári számmal kell elĺátni, NEo: az utólagos
elszámolósra felvett előIegekkel hątáridőben el kell szómolni' A javaslatokra az intézménynek

int ézke dé s i t erv e t k,é s z ít ett ek'

Tanácsadós keretében jellemzően a térítési díj számĺázása, a jogszabályi váĺtozások nyomon

követése volt, Az intézkedések megvalósításą kimutatós szerint a tóľglévi intézkedések

végrehatásrą keriiĺtek, melyeket tételesen a belső ellenőrzés 20 ] 7 , évben Íog ą ellenőrizni,

A belső kontľoĺIrendszer értékelése a belső ellenőrzés szerint: ą kontrollkornvezet keretében

az intézmény a jogszabályok által előírt beĺső szabályzatokat elkészítette, melynek
aktualizálása foĺyamatosnak kell lennie; a kockózati ľendszer keretében meghatórozta a
szervezet miikÓdésére ma7as koclrazatolrat jelentő folyamatolrat; a belső szabályzatok
tartalmazzók a kontrolltevékenységelĺre vonatkozó el\enőrzési pontokat; ą szervezeten belüĺi
iąformócióáramlás papír alapon, elektronikusan és szóbąn torténik; a vezetés nyomon lĺrjveti

az ellenőrzések soľón megállapított hiányosságokat, értékeli, intézkedéseket hoz, az
intézkedések végrehajtĺisóról beszámol a belső ellenőrzés részére.

Mellékletek: Ellenőrzések nyilvant artása, Intézkeđések nyilvantartása

Buđapest, 2017 , ápľilis 26.

Készitette:
Majeľné Bokor Emese

Belső Ellenőľzési Irodav ezető

Danada-Riman Edina
jegyző
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5. a. ,wJh'LL-k

NYILATKOZÁT

AlulÍľott Danada-Rĺmán Edina, a Budapcst Fővĺĺros VIII. |ĺcľiilct Józsefváľĺlsi
Onkormányzat Jegyzője (továbbĺakban: Onkormányzat) és a Budapest F'iĺváľos V1II.
kerülct JrĎzseťváľosi PolgármcsteľÍ l-Iivatal YezetÍije (továbbialłllan: Hivatal) jogi
Í.e|elősségem tudatában kijelentem, |rogy az clőírásoknak megfelclően 2016. május ž.
napjátó| 20t6. decembeľ 31. napjáig az á|tala;m vezetett ktiltségvetósi szeľvnól
gondoskodtam
. R belső kontrollľendszcľ kĺalakításárĺĎl, valamint sza|ráIyszeľűo eľcĺ|mónyes,
gazdaságos és haté|<ony műkłidóséľől,
. olyan szeľvezcti kultrúľa kĺalakításárĺól, amely bÍztosítja az eIkłĺtelęzettsóget n szervezetĺ
cólok ĺĺs éľtókek iľánt, valamint alkalmas az integľitás érvórryesítósének biztosításáľa,. a ktiltsógvetĺlsĺ szcľv vagyonkezelósébe, haszná|ĺtálba adott vagyon rendeltetésszeľű
igónybevétclćről, az alapító okiľatban előÍrt tevókenységek jogszanłlyban meghatározott
|ĺłivetc|ményeknek megfcle|ő ellátásárĺĺt,
. a ľendelkczĺísľe ál|ó előiľányzatoknak a célnalĺ megÍ.elelő felhasználásál.óI,. ä kiiltségveÚési szery tevékenységében a hatókonyság, eľcĺ|ményessóg és a
gazdaságosság ktivetelmónyeinelĺ érvónyesítósérő|,. a tervezési' beszámolá.si, ĺnfoľnácirĺszolgáltatási lĺtitclezcttségek tc|jesítésé'ľő!, azok
ĺ:elj csségóľől ós hitelessógéľíĺl,
. a gazdáIkodási lchetősége|ĺ ós a kłitelezettségek iĺsszhangiáľóI,
- az intézményi számvĺteli ľcndľćil,
. olyan ľendszcr lrevezetósóről, alnely megfc|elő bÍzonyosságĺlt nyújt az eljáľások
jogszcľűsőgérc ós szabĺíIyszeľűségéľe vonatkozĺian, biztosítja az elszámoltathaióságot,
továbbá mcgfc|el a hazaĺ és kiiziĺssógĺ szabáIyoknak,
- al.l.ól, Irogy a vezetőIĺ a szervczet mĺnĺlen szintjén tĺsztában lcgyenek a kitűzłitt cĺilokkal
és az azol< e|éYésóÍ scgítő eszköziikkel annak éľdckóbeno hogy vógľe tuĺ|ják hajÚani a
meghatĺĺl.ozoÚĺ feladatokat és óľtéketnĺ tud.iák az e|órt eľedménycket' E tcvékcnysógľíĺ| a
vezctői beszámoltatás ľcndszerén keľesztiĺl folyamatos infoľInációval rendelkcztóm, a
tevó|<enységot Íb|yanratosan éľtó|ĺcltcm.

A vonatkozó jogszrrbáIyok belső lĺontľo|lrcndszel.l.c volratkozĺi előír:lsaíllaI< rrz aláblriak
szeľint t.ettcm cleget (iclen nyíIatkozat a Dľ. Mészár Eľika a|jegy,l,ő lryilatkozatának a
folytaĹása):

K9ntľoIllĺöľnyezęt:

Iigységes szeľkezetbe fogla|t. hatirlyos ala1rít,ĺi okiĺattal a ljirĺatal ľenc|elkęzilę. Á 2016' évi
átszclľvezésekbŕi] eľedően, valanrint kiegészítéselĺ é.s porrtosítások nriatt a l1ivatal sz.eľvezeti és
lrrĹllĺödési sztlb(l|yr,ata'^ a szetvezeti egységek Ĺigyľenĺĺ.je töblrszöľ nrĺiclosu]t,
A l(épr,iselo-testĹilet Szeľvei Szęľvezeti és Műktjdĺj si Szabá|yz,ata a jogsz.abályi és szeľvezeti
változírsoklrak nregfe l el ő ell nród osításľa l<eľĹi l ĺ.
Az onkclľtlrálryzat célkitĺ.izései a2O14-f0l.9. ér,ekľc s,z(:Io Gazc1asági 1lľogľamban, vĺilan.lint a
I(cĺzép-és hosszri távťl vźlgyollgazcláIkoĺlási {'eľvbęn keľültek nreghatáľozásľa, allrelylrez
igazodott a l-Iivatal stľatégiai ós opeľatív cé]ľerrdszeľe, szęľvezeti ťelépítése. Mindezek íľásbalr
ľogzítettek és a szeľvezet tagai szálnáta nregisIneľheĺőek a Í.Iivatal Szeľvezeti és Mťrkö<lési
Szab,ćiyzatábal.l, a'r, Alapító Olĺiľatban, a MinoségiľányÍtási Kézikonyvbęrr és a fĹiggelćkét
\<épez,o eljáľásokbalr, valalnirrt a l-livalal 2O16' évi tevókerrységéľol szóló jegyzői
besziilrroIółlan.

I
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A célok nregvalósítćs,źlhoz a köztisztrliselők teljesÍÍnrény-éľtékelési ľenĺlszeľe a
kĺĺzsz-olgáltatási szabä|yzatban, valanrint az etikaí elváľások az|łtikai szabáIyzatban ľĺ}gzítésľe
keľültek, a lrivatali célok teljesĹilésének ľtróľéséľe eľednrénymutatók keľĹiltek nreghatár.Jzásľa.
A jogszabályi köte]ezettségekrrek nregfelelő belső szabályzatok, folyamatleíľások,
liézikönyvek, feladatlęíľások, nrullkakori leíľások folyanratosan kialakításľa, ńlülvizsgá|atra
keľiiltek/keľührek, írásban ľögzítettek. Az adatvćdelcnrľe és adatkezelésľe volňtkozó
szabályokat az Adatvédehni és adatbiztonsági szabźl|yzat rcigzíti' A Józsefuáľosi
onkoľnráryzatkozbeszeľzési ésbeszeruési szabá|yzatahatáIýaa kozb-esz-eľzési eliáľásokra és
az orrkoľnranyzat, valamint a l{ivatal közbeszeľz,ési éľtéktratáľt el nem éľő egyéb
bcszeľzéseiľe ter'ied ki.
Az onkoľnrányzat Gazdálkodási szabályzata2016'januáľ 25, napján lépett lratályba, lrrajd
2016. decęmlreľében kiegészítésle keľiilt a költségvetési beszánroli készítésének és a
gazdálkođasadatszolgáltatásitevékenysógéľevonatkozószabá|yokkal.
Uj polgáľnresteľi-jegyzői egyiiĹ1es utasításban keľüIt szabŕiyozÁĺľ^ az cinkoľnrányzat a
kötelczettségvállalással, uta|vtnyozással, ellenjegyzéssel, teljesítĺĺsigazolással kapciolatos
eljáľásľendje. 2016'évbcrr új utasítás keľült kiadásl:a a l)olgáľmesteľi Ijivatal
kdtelęZettségr,áIlalássa|, utalválryozássaI, ellenj egyzéssel' teljesítésigazolással kapcsolatos
el járasľendjéľől.
A kötelez-oenkoz'zetęelrdő adatok nyilviínosságľa lrozatalálrak ľendjéľe voliatkozó szabŕiyozás
előkészítése megtöľtónt'
A 2016' évi Bkľ. módosításainak nregfelelően a I{ivatal bęlső ellenőlzésót szabéůyoző l]első
E ll enő ľzé s i Kéziko nyv b en átv ęzetésľe ke r ü l tek a v á|to zások,
A jogszabá|yi kötelezettségnek megfelelĺĺ el|enőľzési nyoĺłrvonalak kialakításra keľültek,
íľásban r.ogzítetĺek, feltilvizsgálatuk' aktua|izá|ásuk a ťolyamatgazdźlk ľészéľől nregtoľtérrt.
Biztosított a szabalytalanságok kezelésének eljáľásľenclje.

Ezen szabá,lyozások közzétete|ę ós nregisnreľése az éľintettęk ľészétę a Flivatal közös hźiőzati
megh aj tóján létľehozott szeľvezeti Tudasbázisolr keľesztĹil biztosított.

A szęrvęzeti célok teljesítéséhez sz,ükséges táľgyi és szemólyi eľőfoľľások ľendelkezéste
á|hrak. Az alkalnrazottak képz.rttségi szilrtjĺĺlrek és megĺělelő konrpeterrciájána'k biztosítása és
kihasználása éľdekébcn megtett intézkedések: egyélli képzési teľv elkészítése, a szeľVezę1en
bcltili átlrelyezések' szel:vezeten belüli cóliľányĺls oktatások, ĺr nrunkafolyanlatĺlk
ĺaciolra1izátlása,

Kqckázatkezclés: J<rgszabályi változásrrak nlegfelclően kiadásra keľÍilt aŻ, integľált
koclĺázatkeza\ési szabéůyzat, A szabtiyzatbalr foglaltaknak nregfelelően a szeľvezeti egységek
azolrĺlsítottált iľányításuk alá taúcszó teľiiletelĺen a |olyaĺlratokban ľejl<1 lĺockázatokat, közepes
vagy magas kockázatok esetĺĺn.jar'aslatot tettek a kockázatok csokkentéséľe. Intózkedési těľv
keľĹilt kiadársľa' a koc|<.Íĺzatol< lrekövetlĺezésénelĺ és lratásának csökltetrtćséľę' A teljesülésük
ĺ.oIyanrat<ls tlyol11O1] követése a végľehajtás<ĺľt l'elelős hatáľicĺőľc toľténő lreszánloIási
kotelezcttsógéll keľesztĹil biztosított. A kockázatkezelési ľendszeľ kooľc]inálásáľa
kockázatkezelési fcIelős kcľĹi1t ki jelcilésľe. A kockázatkezelĺĺsi ĺ.elelő.s ĺt treazonosított
kcickázatcikat lryiIválrtaľt.ja, a kockázatok csöl<keĺrtésére tett irrtĺĺzke<Jések végľelrajtását
r1yol1'lot1 koveti.

Kpntľolltevéker.rvségęF: Az önkotmáltyz,ati és liivatali feladatok ellátásálioz kapcsolódó
folyamatokba korrtľollpontol< vannak beépítve' Á noľĺnákbalr kialakított kontľóllokat a
nrunkatáľsak ĺblyanratosan végzik, kĹilörros tel<irrtettel a kotelezettségvállalás és utalványozás
l.olyalllatábaIl a pórrzĹigyi elIcnjegyzés, éľvĺjnyesítés és a teljesíLés igazo|ĺ,tsĺlk esetćll, nreiylren

i--Fŕ.Jť



éľvényestil .a ,,négy szem'' elve. A pónztigyi dolltést taľtalnrazó képviselő{estületi ésbizotÍsági előte{esztesek, szeľzőclések e1etébđia po.v-iĺtyĺ kolrtľoll a Gaźdasági vezető, és a.iogi kontlol| az A|jegyző és a logi lľoda iigyin te,a1" Eitul keľült biztosításľa , A gazdaságiesenrények hatályos. jogszabályokrrak *"gf.l.Iő eiszánrolásának kontľollja biztosított aköltségvetés teľvezéś, - u kcjtelezettségvłldások, a szeľződések, a kiĺizetések, atánrogatásokkal való eiszámolás , a szabá||talalrság nĺutti visszafizettetések esetén. . Az egyesíblyamatokJ<al kapcsolatos engódélyezési, ľtigzíiÉsi, elienĺľzosi kontľollok tcĺbb szeľvezetiegységhez, szenrélylrez delegáli'

rl|łUľmaclo..cs l(olnlłlgnikácĺó: A I.Iivatal esetében kialakításľa és rÓgzítésľe keľü1tek a

i:.':ľ::1i'}^,lľ]ull 1l1"*: a kulső. paľtnerekkel folytatott horizorriális és vemikáliskomnrunikáciőľa vonatkozó szabályok. 
.Á 

;i;;'eg 
.ägy*eges, 

nrindelr aolg;;o "#ffi'l;
elédrető a l{ivatal közös. há|őzatín'.gl'u;toian létľehoäoft-szętvezeti,ľudásbázist alakítatott kia hivatal belső infonlratikai hä|izatái,melýnek rrrűk<jdtetését ktilön eljáľás szabá|yozza,A lrir,atal vezeÍése kidolgozta u ,,..u"'"ten belüli éľtekezletek, milrt a vezetĺĺi kooľdinációIényeges ęszköze megszeľVezésélrek és leborryolításának egységes ľenĺljét is. A ljivatalnrűködése soľán a keletkezett és aZ ér.kezeit iľatok nyiĺvĺnt-aĺásba vételét, tánolását,Iekéľdezését, az adatvédelnret ćs nyonrolr kovetlretőséget a GISPÁN ľendszeľ biztosította. ALlivatal eleget tesz a kcĺzóľclekii adatokľa vonatkoäó tájékoztatási kötelezettségének. Aszabttlytalanságok k_ezeléséľe eljáľásľend kerĹilt kialakításľa, nrelynek felrilvizsgáIatáľa 2017.évlren soľ keľĺil. A l-Iivatal infol.nratikai szabźúyzatut,aľi"lnazza az e1ęktlonikus infoľmációsrendszeľek biztonsági osztáIyokb a soľolását, az infoľmatikai rendszcľ működtetésénelĺľeltdjéľe vonatkozó előíľásokat, az infornratikai bizton sági szabá|yokat'

Monĺtoľing: A l{ivaÍallran biztosított a nronitofing tevékenysr! g az opęľatív tevékenységbellis, valaĺrrint a belső ellenőľzés, külső ellerr őtzéÁ, a kĺinyvvi zsgá|at, a minősógiľányításiľenclszeľ keľetóben a belső atlditálások soľárr.). a, l,"l,o ellělrőľzés ftiggetlensége, aiogszabályoknak, valanrint ahazai és rremzetközi belső ellerrőľzési standaľdokĺrak nregfelelőkialď<ítása és niĹ.lkĺidtetése bizJosĺtott. nrely igazoclott az cĺnkoľnrátryzatifeladatátszeľvezéseklrez. valanrint a Budapest Józsefvá.o*: ó;Ĺ;ľnrái}zat úl Gazdaságiptogľantjában és kcizép- és hosszťl távú vagyongazdá|kodási teľvóbárr nregfogalmazottcélkiÍŕĺzéselĺhez.
A belső ellerrőľzés által megfogalnrazoĹÍ 'jar,aslabk alapjári készített intézkedési teľvekvegľehaitásának nyollron ]<cjveteséi és aľľól v-a|,3 bes,lálno|ó clkészítését - az eľedméllyesség, aIiasz.nosu]ás éľvényesítĺĺse éľclękébcn - a belső kontľollrcndszeľ nrťlköĺJtetésébcrt ľósztvevőcoIrĺľolI ing ľeĺ.bľells kooľdillál i a.
A kĹilsŕĺ ellenőľzések nyilvániaľtása biztosított' a nrcgálla1lított lriiuryosságolaa intézkeĺj'ésel<töľténtelĺ.
Iłiiggetlen könyvvizsgálat is éľĹékeli az önkonrr ányzat koltségvetési ľenĺleletteľVe'-eĺét, ilzáľszánradási ľcncĺelet mega|apozottságát biztosítď beszárroló adatailrak valóc|iságát ésszabét|yszeľiiségét, a'z éves beszálrroli jogszabályi e]ĺiíľásoknak való l,.,egÍelelését.

ő:äí1äi1''' 
ľencleletteľveze{.et, valanrillt 

- 
ł ga,aáll<<lĺJással kapcsolatos szabályzatok

Lz áItalam vezeLett költségvetési szeľvnél a belső kontľollľendszeľ szabáIyszeľű, gazciaságos,hatékony és eľedlrréllyes lrrűkocitetése éľĺJekében u l'uĺ"yá'=agok nregsztjntętésére és a továbbiÍei lesztések éľclekében az a|ábbj intćzk clcl éseket te.szenl :



I(icnrelt teľiiIetek:

l. ](ontľollköľn)ĺę7.1.

- A bcllső kolrtľollľcnclszeľ nritrőségének további l"ejlesztése éľdekóben f0l7 ' évberi
szĹilĺségcs a hatáli'gs.iogszabályoknak és a jogszałlályok által ctelegált új ĺ.eladatoklrak, a
szeľVezeti r,áltozáso]ĺnirk ĺrreg1.elelťien móĺlosítallĺ, kiegészíĺeni az orrkoľnrálryzat és
Polgáľmesteľi l.Iir,atal SZMSZ-ét, valanrint a szervezeti cgységek iigyľcndjét' A
fenĺiekkel d'sszlrarrgbalr szĹikséges a konuollkciľnyezetet képező egyób szabályôzások
rninőségiľálryítársi eljárások' számviteli sr,abáIyzato]< al<tuzlliz.álása és összelrangolása.

. 2017. él,ben szĹikséges az ellelrőľzési rryolrrvonalak folyanratos bővítése a hivatali
fol yanratok telj es lefeclése éľdekében.

- A szabál1,talansági eljáľĺis nrĺiclosít'ása zl jogszabályban előíľt új szabtiyozási
kotclezettség tc.liesítćse éľclekében, a szervezeti integľitirst séľtő esenrények kezelésľe
r'o lraĹlĺoz<i c l i aiľiisľenĺl be l so noĺrrá ban töľtélro szalrá l yoz,ŕrsa.

2. I(ontl'o] ]tevékelrység

- l]első noľtrrákban ľögzítetÍ kolitľo]Itevékenységelĺ éľvényesĹilésc'a szabálytalanságol<
csölĺkentése éľdelĺében.

3 . I(oc|<áz:at|<eze l és :

- Integľár|t, Í.oIyanratalapŕr' a szeľ\/ezet lrrincĺen tevél<errységéľe kite{eclő kockázatkezelési
ľcndszeľ nrĹĺl<öcltctćsének tĺlválrbi í,cilesztćse az egységes lrróclszeľtall ós eljáľirsolt
alkalnrazásťt.val, a szel.vezęt cél]ĺitťrzéseinelc és éľtélĺeinek ĺlgyelerrrlrevételével biztosítja
a szeľvL'zet łĺocl<ázataiĺralĺ teljes lĺöľĹĺ azĺlnosításáł, azo|< llreglratáľoz.ott lĺritéľiumok
szeľillti éľtćkelését. valanrillt a kockázato]< kezc|éséľe vollatkozó intézkedési teľv
c I lĺészíté"^éĹ ćs azok ľI)/ol11o1l lĺĹĺrletć séĺ'

- A beazolrĺrsítoĺt lĺocl<łizatok í,eliih,izsgálata.

4' l lríbľnl ác i is cśs l<olrrlrr utrilĺác ii s ľen cJszeľ

- A hir'aĺ.al lrrullkatĺiľsaiva| az e|(lr.í3 évelĺben e]lĺezclett. koz.vetlencbtr kolrirrruníkációs cĺs
nroti r,á c ićl's llretócJu's l' ol ytatírsa.

- I}izionsárgos iliĺ.ol.nlatikai kiiľrryezet tovirbbi ĺ'.ej]csztése és nrĹĺköcltetése, az ťl| ASP
ľelrtjszel.lrez l,aló kapcsolĺictťrs nregfelelo e|őkószítése

5' Molritclľillg

- 2011, er.lren a lreiső ]<ontľollľencjszeľ llrino.ségćlrek tor,árbbi ĺ:'ejlcszJésc ĺiľclekébcn
cćlkitĺizés Ż|,Z ellenőľzések (kĹil.'^(i, belső ellelrőľzések) soľátr megállapĺtott
hiitnyos.sárgokľa készített illĺézkeciesi teľrĺel<, irrtézkcdések lratáľiĺlőre tol.télrő
l.nclgvalÓsulitsz1na]< éľvéllycsítése. A kitűzö{t céIok nregvalósítálsának nyon.lonkovetésc.

A lrclső kontľoll ľelrclszeľ szalrĺil1,57gl.ű. ga,z'daságtls' lratćkony és eľecllrréllyes nrĹĺköc|tetóse
ćľclclĺélrcll töľckszcnr az álialrclĺi 1c.iiesztćsľcl ćs a .*ió gyakĺlľlat'' alkalnrazátsáľa.
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Kijotrentem, hogy a benyújtott besrrłmulĺik a jĺlgszabátyĺ előíľások szeľĺľtf a valásĺłgłłak
lnegťclelően' átláthätĺĺĺn, teljeskiĺľűen ĺ!s ponfosan tiikľłĺzik a szĺíban foľgĺĺ pónziigyÍ
óvľg von*tkozĺĺ kiadásokat ós bevétoleket.

Az áł'|lta|an vezetett kłiltségľetósi szerĺ gazdasági vezetiĺje eleget tett táľgyóvben osedékes
továbbkópuósi' lĺiitelezettsógének a b c|ső kontľo|lo k tóm akłĺróben. *

igcn * uem

*A gazdasági vezętő kĺitelęző továbbképzése 2017, évten eseclékes. Továbbképzési
kötelezettségót a 20|7. szeptembeľ |3.l4. napján A7' Á'npE tor'ábbképzés 1I-
Kockázaünenędzsment télnalĺorü gn fo gj a telj esÍteni.

i
Kelĺ: Rudapest,20l 7,03', ..' 
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NYILÁTKOZÁT

AlulÍľott dr. Mószáľ Eľika a|jcgyző' jogĺ felelőssógem tudatában kijelcntem,, hogy az
előírásoknak mcgfelelően 20l6. januáľ t' nnpjától 2016. május 1. napjáig a Józscfvĺĺľosi
onkoľmányzat és a Józsefváľosi Po|gáľmesteľi Hĺvatal tekintctében gondoskodtam
. 

^ lrclső kontrollrendszeľ kia|akítr{sĺ{ról, valamĺnt szabályszeľÍĺ' cľedményes,
gazĺl'aságos ós hatókony műkłiĺléséľől'
- olyan szeľvezeti kultúľa kĺalakításáľól, amely biztosítja az elkiitelezettséget a szeľvezeti
cólok és éľtókek iránt, va|amint alkalmas az integrĺtás éľvényesítésének bĺztosításáľa'
- a kiilÚségvetési szeľv vagyonkezelésébe, haszná|atába adott vagyon rendeltctésszeľíi
igónybevéte lóľőI, az a|apítő okiľatban e lőíľt tevékenységek jogszabályban meghatáľozott
kiĺvetelmónyeknek megfelelő ellátásáľó|'
- a rendelkezósľc állĺĺ előiľányzatoknak a célnak ľnegfelelő felhasználásáró|,
- a költsĺlgvetési szerv Úcvékcnysógóben a hatólĺonyság, cľcdmélryessóg ós a
gazdaságossá g követelményeÍnek érvényesítésóľől'
. a tervezési, bcszámolási, informácĺószolgáltatási kiitelczettségek teljesítéséľő|, azok
teljcsségéľől ós hitelcsségórő|n
- a gazdá|Iĺoelásĺ lchetőségek ós a kiitelezettségek tisszhangiáľĺól'
- az intézményi számvitelĺ ľendľőI'
- olyan ľcndszeľ bevezetéséről, alnely megfelelő bĺzonyosságot nyújt az e|jáľásolr
jogszeľíĺsógére és szabályszeľíĺsógéľe vonatkozóan, biztosítja az elszámo|tathatóságot'
továbbá megfelel a hazai és kiizłisségi szabályokrrakn
. aľrĺĺl, hogy a vczetők a szewezet minden szintjén tisztában |egycnek a kĺtíĺziitt céIokkal
és az azok elérését segítő eszkłizökkel annak éľdekóben, |rogy vógľe tudják hajÚani a
meghatáľĺlzott feladatokat és órtékelnÍ tudják az e|éľt eľedményeket. E tevókenységľől a
vezetőí beszámoltatás ľendszetén lĺęľesztül fo|yamatos inÍbrmációval rendelkeztem, a
tevékenysóget folyamatosan éľtékeltem.

NyilatkozaĹonlat a Polgáľnresteľi l-Iivatal iľárryíĺásával, vezrtéséve] és a jegyz.,ő

helyettesítésével osszeĺtiggo egyes kéľclésel<ľől és az a|jegyzsi feladatkoľökľtll szóIó
z/2a|5.(IX'25.) sz. polgáľlnestęľi . jegyzoĺ köztjs utasítás X,7.) polrtjábarr foglaltaknak
nregfelelőelr tettenr meg.

A vonatkĺlző jogszabályĺlk belső kontľĺlllľendszerľc vonat|<ozĺĺ előÍľásaÍnak f016.januáľ
1. napjátóI 2016. május 1. napjáig az alábbiak szeľint tetfem o|egct (ielen nyilatkozat
folytatása a l)atlada-Rimán Ediľla ,iegyza áItal tctt 2016, nrájus 2 - fa|6'decenr1reľ 3ĺ'
időszalĺra vonatkozťr nvi latl<ozat) :

IŚoutro lllĺłiľnyezet :

Iigysiges szcľkezetbe foglalt" hatáIyos alapító okiľattal a Ilivatal ľendelkezik. 
^ 

2016' évi
átszeľvezésekbol eľedőelr, valanrint kíegészítések ós polrtosítások miatt a l-ĺiva1alszeľvezeti és
nrrĺködési szabá|y,zatą a szetvezeti egységek iigyľelrdje tötrbszcĺľ rrródosult. A Képviselő-
testĹilet Szeľvei Szeľvezeti és Mríködési Szabályzataa jogs,zabáIyi és szeľvezeti váItozásokrrak
megfeleloen módosításľa keľült.
Az onkoľrľĺtnyzat célkitűzései a2O14-20L9. ćvekľe szőIő Gazdasági pľogľanrban, valarnint a
Kozóp-és hosszťt távú vagyongaadáIkodási teľvben kerültek lneghatáľozásľa, amelylrez
igazodott a I'livata| stľatégiai és opcľatív cĺĺlľendszeľe' szeľvezeti felépítóse. Milrdezek íľásban
ľögz-ítettek és a szeľve.f'eL tagiai szálrráľa lrrcgisnreľlretoek a l..Iivatal Szeľvezeti ĺls Műltödési



Szaba|yzatílban, az Alapító okiľatban, a Milrőségiľányítási Kézikonyvbelr és a ftiggelékét
kepezo eljáľásoklran.
A célok nregvalĺisításźthoz a koztisztviselők teljesítmérry-értékelési ľenclszerc a
k<izszolgáltatási szabáIyzatban, valanrint az etikai elvárasok azBtikai sz.abáLyzatbatr ľögzítésľe
kęľültek, a lrivatali célok teljesiilésének rnéľésére eľedrnétrymutatók keľultek meglratáľozásľa.
A jogszabáLyi kĺitelezettségeknek megfrlelő belső szabtiyzatok, folyarnatleÍľások,
kézikönyvek, feladatleíľások, nrunkakĺiri leírások folyanratosarr kialakításľa, felülvizsgźl|afta
keľültek/keľiilnek, íľásban ľögzítettek. Az adatvédelenrre és adatkezelésrc vorratkozó
szabáIyokat az Adatvédelni és adatbiztolrsági szabtt|yzat rögzíti' A Józsęfváľosi
orrkoľrrrányzatkozbeszeľzési és beszeľzési szabáiyzatahatá|ya a kozbeszeľzési lejárásokľa és
az Önkoľnányzat, valanrint a ľIivata| közbeszeľzési éľtékhatáľt eI nem érő egyéb
beszeľzéseil.e te{ed ki.
20|6. .ianuáľ 25. napiálr lépett hatalyba a Gazdá|kodási szabá|yzat, nrely ľelrdelkęzik a
gazdálkodással, költségvetéssel, állarni tamogatasokkal, követeléskezeléssęl kapcsolatos
feladatok ellátásálol. A szabiiyrat nródosította, porltosította - koľábban onáIló
szabá|yzatokban' utasítasokban előíľt - az átnreneti gazđá|kodással, táľgyi költségvetés
tervezésével, kcĺltségvetési ľendelet módosításával kapcsolatos, a költsógvetési tánrogatások
igĺĺnylésének, felhasználasának, elszálrrolásárrak, ellenőľzĺłsének, valamint az olrkoľnányzati
tánogatás utalásárrak ľerrdjét. h szaba|yzatbaĺr meghatározásľa kerĹilt a követeléskezelĺjsľe
vonatkozó cljáľásľend is.
Ezen szabályozások kozzététęle és nregisnietése az éľintettek ľészéľe a l{ir,atal kozös hć!|ő7uri
rneglrajtó.jálr létľelrozott szewezeti Tudásbázison keľesztül biztosított.

K-ockáz?.tkczelós: A kockázatkezelési tevékenység átfogja a teljes ter,ékelrységet'
Folyatrrat<lsan figyelenrmel ke]] kíséllli, és éľtékelni kell a ľolyanratokat, illetve el|eIrőľizni a
Irregtetĺ intézkedésck lratásait ' Ezen feladatok kooľdirráIását a kijelo|t kockźĺzatkez.,elési felelős
biztosítja.

I(oŁtrĺlllteyóIĺenvsĺleel(: Az cirrkoľlrrányzati és lrivatali Í.ęladatok ellátásához kapcsolódó
folyanratokba kontľollpontok vannak bcépítve' A noľnrákban kialakított korrtľollokat a
nrulrkatáľsak folyalrratosalr végzik, I<ülönős telrirrtette| a kötelezettségvállalás és tltalványozás
folyamatábalr a pélrzĺigyi el|enjegyzés, éľvényesítés és a teljesítés igazolasok esetén. nrelyben
éľvélryesiil a 

',nég1' szom'' elve. A péllzĹigyi clöntóst tar.talllrazó képviselő-testĹileti ĺĺs
bizottsťrgi előte{esztések. szeľzĺjdések esetében a pérrzĹigyi kontľoll a Gazdasági vezető, ĺls a
jogi kontloll az Áljegyz(i és a Jogi lľocla tigyirrtéző.ie által keľült biztosításľa. A gazdasági
esenrények lraĺály<ls jogszabályoknak nregfelelo elszánrolásálrak kolrtľollja biztosított a
koltségvetés teľr,ezĺĺs. a kötelezettségvállaIások. a szeľzodések, a kiĺjzetések'. a
tálrrogatásokkal való elszáIrrolťrs, a szabá|ytalarrság rrriatti visszafizetĺetćsek esetĺĺn. . Az egyes
í'olyanratokkal ka1rcsolatos engedélyezési, ľogzítési, ellerrőľzósi kontľollok tobb szeľvezcti
egysóghez. szenrélylre z de|egá|t.

Infoľmáciĺĺ..és kgl$m unikáciĺí :
A ]-Iivaĺalban a nrunkaköľ átszeľvezéseklęel a ľelelősségi viszonyok és komtrrunikáciÓs
csatoľnálc nrĹlkĺj<iéséllek javulása tapaszta}ható, ĺJe elu.lek ĺejlesztĺĺse kienrelt íblrtosságú.

Monĺtoľing: A ř{ivatalban biztosított a monitoľing tevékenység aZ operatív tevékelrységben
is, valatrlint a belső ellerrőľzés, külso ellenőľzés, a könyvvizsgéilat. a nrinőségiľányítási
ľendszeľ keľetében a belsri auciitálások soľátr. A be]ső e|lenőrzés függetlenségc, a
.iogszabályo]<nak. va|anrirrt ahazai és lremzetkozi belső ellerrőľzési standaľdoknak rnegfelelo
kiaialĺítása es nriiködtetése biztosított, nrely igazodott a./, onkoľlrrányzati

,W
6t)



feladatátszeľvezésel<lrez, va|anritrt a BuđapesĹ Józseíváľosi onkoľnrán yzat ű,i cazclasaĺgi
pľogľamjában és közép- ós lrosszú távú vagyongazdálkođási teľvóbelr rnegfogalmazott
célkitűzéseklrez.
A bęlső ellenőľzés által megfo ga|nazott javaslatok alapján készített intéz-kedési teľvek
végľehajtásárrak nyolrron kovetését és aľl.ól va|ő bęszärrroló ęlkészítését - az eľedmérlyesség. a
lraszrrosulas éľvélryesítése éľdekében - a be|sö kontľollľendszeľ mťlkĺ;dtetésében ľésztvevő
control ling ľefeľens kooľđinálj a,
A ktilső ęllęlroľzések rryĺlválltartása biztosított, a rnegállapított lriányosságokra intézkedések
töľténtek.

Az á|talam vezetett költségvetési szeľvnél a belső koĺrtľollľell dszet szabályszeľű, gazdaságos,
hatékorry és eľednrényes miíkodtetése éľdekébęrr a lriárryosságok nregszĹirrtetéséľe és a további
Íbj I esztés ek éľdekélrerr az a|ábbi ilrtézk ed é seket tes zenr :

Kienrelt teľü|etek:

l. I( olrt ľo l l k o ĺ- ny ezet :

Továbbľa is szükséges a lratályos jogszabályoknak és a jogszabá|yok által delegált új
feladatoknak, a szeľvęzęti vźńtozásoknak niegfelelően nródosítani, kiegésziteni az
olrkoľmányzat és Polgáľnresteľi Hivatal sZMsZ-ét' valaľrrint a sz"r,e,ęti egységek
ügyľendjét. A fbntiękkel osszlrarrgban sztikséges a kontľollköľlryezetet képező, egyéb
szab áIy zatok akt u al i zál ása.

Fontos az ę||ęllotzési nyonrvonalak folyamatos bővítése a szabá|yzat nródosításávď és
egysĺ5ges szeľkezetben toľténő kialakíĺásával, valanrint a lrreglévő folyanratok
Íblülvizsgálata.

KoIitľo l ltevéIĺelłység

I]első lronrrákban ľögzítctĺ korrtľolltevékerrységek éľvényesĹĺlése a szabá|yta|anságok
csökkęlltése éľiĺekében.

3. I(ockázatkezeIés:

- A ]<ockázatkezelési tevćlĺenység keľetóben továbbľa is ľolyanratosall Íigyelenlnlel Jĺ.ell
kíséľni, és ĺśľtéke|rli lĺe]l a í.olyamatokĺtt, illetve ellenőľizni a lnegtett irrtézkedések
hatásait.

4, Monitoľing

- ,I.ovábbľa 
is kierrrelt figyehrret kell ĺ:bľdítani az eljáľásľelrdek, ellenőľzési nyomvonalak

kialakításáľa, fe1tilvizsgá|'atźľa, a külsŕĺ és belső ellenőľzési jelentések javaslatai
alapján elkészítętÚ intózkedési teľvben előírt irrtózkedések lnegvalósulásfuiak llyolnon
követé;^ére.
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ĺ\ beĺsó konĺľoll ĺencĺszęľ szabályszoľĹi, gazdaságos, hatÉkĺ:ny ós eľeĺĺnrényes mrikĺjclíęłóse
ĺitdekébęn a ti}ľekszem az, áI\ando f.ejlesztésrc és a ,jó gyak'orlat'' alkalnrazására.

KÍjelentem, hĺlgy a benyújtotÍ lreszámolĺtk a jogszabályi e|őíľĺłsok szeľint a valóságnak
megfelelŕĺen, átláthatónn, teljesköľĺÍen łós pontosan tĺikľřizik n szóban Í.oľgó pénziĺgyi
óvľe vonĺtlłozó kiadásokat ĺis bwěteleket.

Az áItalłm vezctett kłĺltségvetósi szerv gazĺ|asági vezetője eleget Íott táľgyévlien esedókes
továbbkópzósi kłĺtelezettségónek a belső kon tľollok témakłiróben. *

igen * nem

łśA gazdasági vęr,eÍ'ő kötelező továbblĺópzése 2017, évben eseđékes' Továbbképzési
kötelezettségét a 2017, szeptembeľ 13.t4. napján az ÁBp'E továbbképzćs II-
Kockázatmenedzsment tĺínrakcj ľben fu gi a te .j es íte ni .

Kelt: Buĺĺapest, I t, !l! ĺi/1,l,
,A{" - Ł,'{-{k^ť*-ś,.,', cĺľ. IVĺészáľ Erika

aljegyr,ó

ť*W

j$i'ľ ii,t;.
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t--lrŕiigazgatil: l)ĺ:. I-] ĺrĺr'átlr Sziláľcl

' .] .lli 729:::!'(,1 ĺ. .:-ľĺili śłlsaígj{.9.++gĺíłjsJg .

NYlĺ-Ál,K#EĺĄT,

,'í) Ąlułíľott Dl.' ľ'-Ioĺvátli Sziláľd. Ił(iigaz-gatt5 a .ľĺizse.ÍVál.ĺlsi Szeĺlt Kozllla
Il,gesz:segĹig'v'i Köz-ponĺ (.Iľil() ve;zetiĺje jogi ľelelősségern ttlc|aĺ.ĺĺbĺln lĺijĺ:lelntcln,

hclg., az eĺťiíľĺlsoklralĺ lrrep;ĺ,eĺe|őerr 20l{l. c!r'lrcIl az áItĺllalrr vczetctt költsćgi:etesi

szeľt, nel gĺtnłlcłsl< oc| talll

- e heli;ii l<ontľĺ:llll.eľlclszel. |ĺia|ĺll<íĺ.írsáľo|. l'alanrilri. sz".a[:áIYszeľű, eľecllnelry.cls,

ga z-;cl its ĺl ľ- t: s i' s h łr't.ć l-' cl l l -v l li Ĺi ĺ< Ö cl ť: s c1 l.ći l 
"

- olrlall 'szeľrlczeti l<r.lltriľa l<ialaltíĺásál.óĺ, altlel;'' bizĺosÍtja az. elJĺötę:lľzeĺ.tsď:get a

SZęľVeZ.e,l'i cé]ol< i.s él.tť:ke]ĺ il.allł'. r'aIturritrt allĺa]mas az inteqritĺĺs óľvćnyesítósélrelc

[r ĺztĺlsíl'ťisáľĺr.

- źt lqťiltsti..rvetcsi sz-.*ľV r'agyĺrnl<czclćsćbe' hasznĺilĺrtĺibĺr acJolt Vagyoll

ľencĺeltetésszelľiĺ |raszĺłálĺlĹáľo|. L17, alapítĺi cĺĺiľatlran lnegielöIt tevć|<cn1,5ęĺIei(

iogszalrir,l-ylran nleghĺtĺĺĺľĺlztr1,ĺ ItČivcieltĺi:ll-vt:lęne.Iĺ lrlcg1i:Iolo ĺll]łitĺisr{ľťll"

* ĺ-i ľcĺtclt:lhclzĺĺsľo irĺIÓ c]ť'iiľálrl'zĺtĺĺll< célnah ľnegfblĺľlő f.elIlaszriĺł}ásťrrĺiĺ.

* a l<(:!Il's;i:gr'cltcisi sZeľV ĺevél<cľl5,segćbcn a haľćlĺollysirg, cl.eclrĺeill--vessclg és a
r1az-ĺJaságĺlssĺrs ltôr'ctľlllrćnvĘ)il]clli. ęj1",lg11-l;cSítésĺiľćil.

- ł1 tí.jrVĆ:Zi.si" [r..:lizłilrrolĺisi, initlľniĺiĺ:iĺisz-oIg1łiltatĺisi l<i-i(clclr:etl.sćgelĺ ĺel!csít'tiĺicľ(il'

ĺrz-ol< tc l j essógćľii I tis h i ĺc lt:s;sĺĺgd: ľŕi l 
"

- a głrz.ĺjĺ,'r[}ĺtldiísi ielrctősd:ĺielę đs a iĺötc'lĺ:i:etl,l-łĺJ.gclĺ összhĺll-igjĺrĺ.t)l'

- iiz- j l ĺ ĺ tizlll ón'v i ĺ;zii lr: r' i tĺ: l i l.circĺ ĺ.Ĺ1 l'
. oIr,ĺ.ll,] l.cilcĺszľt. l::er;ĺ:zĺ:ĺ,ľ:SóľŕlI. alllcl.1' lriel.ĺl.l.-clclii bizcxli,ł:ssrtgĺlt l.ll'l(11' az- cll'il1ľĺisĺll<

J0!ls7-c}|.{lScqc)ľe es S7-aDa j"YSZeľLlsi:!|eJ.e r,ĺlnatl<ĺrz-łian. biztosít ja a7.

ełsz-ĺilrlolĺai)ratť>słigĺ:t. tĺl\jílbbii nicĺrĺ.b.lel łi hĺ'lll-ai e-s ]ĺ.Łjzössć.g'i sz-alrirlYĺ.llĺna!<,

- łirľĺll, ľlog-v a r,czľľőlĺ ä SZť.l.\iťZCl lrłillĺJen sz'intiélr tiszl'ilłrłul lclg}eneii a l<iti.iz;(jt'ĺ

ceĺolĺlĺal ĺi:l ĺtz azo|< cltilciset' scgít.ő cszĺ<(jzti|ęlĺcl alllrill< ćI.ĺJel<cĺlrcll. [iĺ'iĺiv vćĺlľe tuĺĺ.iťil<

ha'itaĺii a lrieĺ';hatill.ĺlz-ĺlt.(.ĺľlatĺaĺo)ĺĺlĺ ćs ćľĺćlĺelní trrcĺiérlĺ az eIiĺľĺ. cJ'cdll]d)nvel<eĺ' [j

tcr'ť:lĺc:nvs;ĺ:ĺ:"ľĺil ź\ i.,tlzetť.ĺi bĺ:szĺilnĺ:ltat.i.ts l.tlllcisĺ-el.ćĺl lĺĺlľclsz.Lijl íĺ'l]"ťÍilr)źtt0S

ĺlli.ĺ'll.ĺ-liĺitliĺirltil l.cľtĺiľl]ĺľzti:lll. a tľi'Ćlĺtlĺi\'s(ĺĺlť[ ĺi;lr'itllrzli.ĺlsall cĺ'tĺĺIi'ĺ:h'cĺtr'
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ĺ\ l'*lri]ĺl.;ĺ:ĺťl .iĺ;g'szĺzĺ:ĺt}rlĺ:]ł iłĺ:i:;łi |<t>.,,ĺt',;ąl|źĺ:ą:.ĺiiJSŹcá'lił 1/()li{tlłiüř:i-i ĺ:ląĺíľásł,riĺlaź; zi.'ł..

alĺ1Ł:l.liak sz*l.ii"tĺ l.ťľĺ*tł1 *1ľg*ĺ:

}{ ĺln {.ľĺ:i l lĺirt"tl v *z*ĺ :

- egyćll.elnłii" .!ĺil ľllľ'ghar/łĺľłz.ĺst"t ä $Ze]ľVľ1łťli stľtlk{'irľa'

- llcłsé:ĺ 'sľłłbĺrĺ}'z.łiiĺrinlĺ aIapiŕm iĺil lll*ghatáľozĺ:tťalł a lĺlíikocłćs lłľľei'ci-

* ĺ:gtĺłiĺĺcli::ĺiel< a ĺ',elľlŕlss.egi, hatásl<iiĺ:i r,iszĺl*1,,"*lĺ *s ť*Intltĺla|<,

- łiĺĺátha{Ó it hĺ"ilĺlĺillcł.łiíttrľĺls gnzdłi}lĺĺxĺłis.

Ł.ł, ĺntśzmŕĺly r'ł,tlłłnr*nnyi ľevĺíl<enysége liiegÍcicIcien sľ-abitly'*zĺlti,

szabŕilr,uatĺ:i< l.tĺli'x.zilĺćszeĺĺ. ł\?' cł,lensľzósi n3'onrvĺ:nal l:*nĺ{elke*ćsľe í:1|.

szabń ĺ5. ľilÍo k a ĺ<tr.l łr Iiľ"iĺI {ĺszl ĺł l 5' i* 11''1,'sail lĺ: ľtćn ik'

ĺĺil*gr:iiĺ{: kĺ:clĺŕiľ'łltlĺľĺľĺĺ:si ľettĺlsľe.ľ: L\1. illtć';ł'et ľenĺĺľllĺ*:ĺ'ík ĺ(ockázatlĺczelesi

szłłbĺrĺyľĺttľĺrt' A lĺĺ:'ĺ:lĺĺ:zatr:k t,e ]ľrlcl'c1sľ Ĺi ltaiásln*ĺ:han.izłnu,sĺllĺ śľtĺilĺc}ćsĺ:,

ĺ<eaľĺťisę ii:i-va ĺlraľbŕ}t1 vilĺl'

ĺdoĺtĺr'łliĺľvĺikeĺtvs*gľrii; l\ }li,|i valalll*nnyi te vćkellysćgebcľl łrizlĺlsíĺott ,(\

ťt>Iyłuntlt|ła ć,;łĺt',;tt ĺ.llenill.zćs ćs ĺl vczetťli c}leniíľzłjs. L}iľtĺ.lsítutt a lĺłiĺts$gr'eĺćsi

gazdii:}ĺłĺ;eĺirs :;oľiłĺl ĺrľ- eĺiĺzłĺĺ:s 'js LiĺélIagĺ:s pćnzĹigyi cl}*trolziis, a póĺlzĹ.ig3'i

ejłylĺ.Ćsęk s'ľ-,abĺĺ}7-sľ'cľĹisegĺ szłlnpontLról tiiľtóno 'iĺlvírhagyťrsa' ĺ1ł*tve

elĺĺ:ląiľ.t3,ľ,gsľ" 'Ą ĺälaĺĺaĺhťjľijk szćivńlaszĺ;rsa a belsć} szĺrľ:ńlyzaĺolłbľiĺi" ĺlll"lnk.alĺciľi

l *'ĺľłis o ĺĺ ĺ:łln ĺlr*gt iiľti'n t.

{ĺ:j'*l"n.láciĺ"ls *s ĺłĺ:;ĺrĺilł'iłiilsĺilł:iĺ>s ľ*ľlĺtlľ*ľ: Ą,^,". lłsibt.:l:lliĺ:iĺis ťiiź}ť{'}ľ3:}ák biľtĺ:lsíĺiĺrłĺ.

hn!]}. i\'7' inĺĺ':ľĺrrĺrĺ..ií:k ntegl.ĺ:lĺ:1ł1 iĺ]'"llr''u.; *1!ussĺlnaŁi Liz" iIl*tĺjĺĺesłlkhęz. Ą.ľ'

illtezt:Lb*:l lr*vi ł^,*ĺ1i1sl'Ł.ľĺ:ss*gp,e I łissľĺ:''ľCIĺ:1 ĺtlĺ:ĺ:r'ĺrsi-ĺaĺlÓv*ľi óľtei<ęzĺe t*kľe.

iiłł|vľ illł,;i ľĺ:i,iĺJsy-ĺ:-l-ľssłiľg*I V*:{*ĺili *ľ|ľĺ<ezłĺ.łĺ:lĺľl: lĺ*ĺ"Ĺjl $Ĺ}l". Ą.ł" iĺliľqrłilt

sĺĺrlrlíttig,ć1:es ĺ"ľ:llĺj^ĺľĺ:ľ łt:hľĺiivć ĺĺ,liĺ'.i ł} gĺt,lľ.łtłiiĺĺł:ĺ.ĺúsľłr vĺ;ĺraĺ1<ĺlľĺi aĺiłrĺĺ;k

łlł ł:äii; nrľt"ŕyćĺ.

?ývł'lľllt',łi|ĺł!r,*ĺ*siĺ*,'lłt?,",'ĺ,tl'{ĺ"t,l*ni1łiľill,.il):i.\.ĺí::1c-i;i:;ĺĺbi-vĺlrlrĺt1ĺ,lsi.lrĺ'il,iiĹ

ĺ*vŕ2..ľl:;ľr*9*ĺ ł: ĺi'ig3,ciĺt"nĺĺ'ľĺĺ bĺ:lsil t:liĺ:níiľĺ,ł:;. r'alaĺlliĺ:| it.ĺ. ts1:łł.ĺlĺ"ív

ĺ*vŕkľi;;l.:;ĺ.:gĺ:iĺ kcł.ĺ:t*jlľn ĺ":lĺllivl,łĺús*}ĺ: tll.tlĺllil* í.;i!r,.":1ť:*q bieĺi,::litj;l, A'l:. iĺiĺc1éĺ;iĺĺ

:;;'litnl í1ĺr ý,ł.1'*t's l-ťtltlsĺc l" lĺ ĺ:il ĺr.ĺ: i iiĺz1ł rrioĺirii.ia * ĺraĺĺ{łi 1i< oĺjás" il tĺĺuĺt liľ ľi] Íi: ľrťls

1<t:,ĺł:lł:.;, łjł; ü sĺĺiĺs:lliri jĺ:iilĺj*tĺ:liiitĺiĺ: íŁll-vłtlrłir:ĺj j,}i'Ĺ}il1$l] l<łivł:ĺ,łĺćĺ l.:iĺlĺ::ĺil]i.r.
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itiii:i*nił:łĺl' i;ĺlE'v :l ĺ;*ĺlvliiĺi>iĺ bľsĺillt"lł:}ĺik il ,1ĺ'lĺłsĺĺ:l:ł\lyi *ĺiiíĺ"łi*ĺ:iĺ sł-ĺ:ľii:t i.l

vłtiĺisĺiĺ"ił.i';ĺI< i-,,.t:t,1ł1*íi;cĺl. jit}ťlt|rĺltóal"r^ tĺ:l.i,ľs lĺöl"Ĺi*rl ćs ĺ:oł:łiĺ:stu: ĺiiL<r.łil:'ik a sĺĺibĺr;:

lĺ:ľ13ĺi pĺ'nľĹigyi ťVl'e v{Jĺ:}źit|ąał,i: }ĺiaĺiĺisokĺlĺ cs błłr'*|c]*keĺ.

ĺtľ- łiĺĺłlĺłirr.l vľľľ1t:|ĺ ĺ<i:ltsđgv*tesi szľľr' gaľĺÍłsĺigi v*zĺ:tiij* *lcgcĺ' t*ĺt iáľg.-l',ł:r'bĺ:.ĺl

ęscdtllĺľs nĺ:vĺibhlĺt11:ĺľsi ĺĺittttlezettsćgćn*łĺ ĺl ircĺsŕl kĺ:ilĺĺĺ>llĺ;I< ĺćl:raltar.*b*n"
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NYILATI(OZAT

Alulíľott l(oscsÔNń l(olroľn Juotľ' a .IozsrrvÁn.osI Ecyĺłsĺľrrr. BolcslnÉľ
koltségvetćsi szeľv vezetóje iogi felelosségem tudatában ki.ielentem' hogy az elĺjíľásolcrrak
nregfelelcĺen2al.6, évbcn/időszahball az általarrr vezetett koltségvetési szeľvlrél gondoskodtalrr

a belső kolrtľollľenclszeľ kialakításáľól, valarrrint szabályszeľii, eľeclményes. gazclaságos és

lratóko riy rrrű ko cl éséľől,
olyarr szeľvezeti kultúľa kialakításál.ól, anrely biztosítja az elkötelezettséget a szeľvezeti

célok és ćľtókek iľánt, valamint alkalĺlras az integľitás éľvényesítésének biztosításáľa,
a kĺĺItségvetési szeľv vagyonkezelésébe, lrasználatába adott vagyoll ľencĺeJtetésszeľű

lraszrra]atáľól. 
^z 

alapítĺl okiratbarl lrregjeIölt tevékenységek jogszabálylran
nre glratáľozott kĺĺv etelnrérr yeknek nregfel cl ő el l átásáľĺĺl,

a ľendelkezésľe álIó e|óitźlllyzatolĺ cęilrrak rrregfelelő fel|rasználásáľól.
a költségvetĺĺsi .sz-eľv tevókerrységéberr a lratékorryság. eľeđlrrérryesség és a gazc|aságosság

követel nrénye.irrel< éľvériyesítéséľő].
a teľvczési, besz-ánrolási. illfoľllrációszolgáltatási lĺcitelezcttségek teliesítésĺĺľől, az..ok

tel icsségéľől és lrite]ességéľcll,
a gazclálkodási lelretoségeli és a k<itclezettségek összlrangj irľóI,

az, illté,zlnúryi szánrv itel i ľendľől,
olyalr ľenclszeľ trer,ezetésĺĺľől, anrely rrregfelelő bizolryossirgot nyújt aZ eljáľásolĺ

'jogszeľűségéľe és szatrályszeľÍlségćľe vonatkozóiui. lriztosítja aze|sz.tnnoltathatóságot,
továtrLrá nregfulel ahazai és lĺĺizösségi szabályoklrak.

aľľól^ hogy a vezetői< a szeľVezet llrilrclen szilrtjćn tisztálrarr legyerrek a kitűztitt célokkal ĺĺs
az azok ęléľésót scgítő eszkozökkel atrnak éľdekélręn' lrogy végľe tudjált lrajtani a
lrreglratáľozott f.'elaclatokat és éľtékelni tudják az-. e|ét.t, eľechrrĺĺlryeket' ľl tevókenységľől
a vezetői beszánroltatás ľendszeľén keręsztĹĺl folyariratos információval ľendellĺeztem,
a tev ékeny s é get fol yant ato.sa lr éľtéke ltenr.

A r,olratkozcl'iogszabá1yok bclső kolrtľollľelrdszeľľe r'culatkoz(l e]oíľásainak az alábbialc szeľint

tettem cleget:

" I(ontľclllkoľnye zet: l<ia]akítirsľa lteľĹi}t olyalr sz,cľvez-eti stľulttťlľa. nrelyben

lrreghatłiľĺtzotta]ĺ a ĺ.elcliĺsségi é's hatťr.skoľi viszorryolĺ, ÍelacJĺrtok.

" Iĺltegľált l<<iclĺirzatl<cze|ési ľcllĺlszeľ: A mťllĺcidés koclĺáz,atai lreazĺlncl.sítotttilĺ, a

ko c.lĺázato |<l<a l lĺapcso ] atos i rltézlĺcclések me ghzttáľĺlzotta'k.

" I(olrtľcllltevé]<enyséBelt: A nltlrrl<aĺ,ĺllyalrrato]ĺlla épített cllenőľzési 1:ontolĺ' Źl

ĺ.elaclatköl:öl< elktiJonĺtesóvel biztosíĺ:jálĺ a kclokázatok n:cgÍ.elel(.i kezelését, a szervez'eti

célok cléľését.
o lnĺoľmácios és konlnrurrikációs ľenĺlszeľ: Äz intéznrélryi ilrÍbľrnároiťls és

kolrrnrunikácicis ľenclszcľęk lratékonyak az inÍbľnrációk nregfelelő időbcn e|jrrtrrak az

i I l etéke s szeľvezct i e gys égeklre z' szenéLy ekhez.
n Nyonrolr követési ľeliclszeľ (nrorritoľing): Az intézrrrélryi cilok nregvalósításának

llyotl1oll kcjvetése az opeľatír, tevékelrységelĺ keľetĺĺbelr folyatlratos'

rW
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Az áĺtalam vezetęťt sz,eľvezetĺĺil a bel,so kontľollok alábbi teľĹiletei igérryelnek fejlesztćst:

- Kontľol lľenĺlszeĺ szabályzatainak ťel Ĺilvi z".sgťrlata.

" Kontľolltevikenységek tor'ábbi eľŕjsítćse.

I(ijelenteni, lrogy a benyú'jtott beszánrolók a jogszabályi előíľások szeľint a valóságnak
megÍ'elelőeĺl, átlátlratóaĺr, teljes köľiĺen és pontosan t'tíkľozik a szĺ5ban Íbľgó pénzügyi é.vĺ:e

vonatkozó kiadásokat és bevételeket'

A.z tĺ]talun vezetett költségvetési szeľv önálló koltségvetéssel' de gaz'dasági szeĺvęzettel nęm
ľendelkęzik. A szabalyĺls gazcĺasági rnĺĺl<ocltetéséľĺ, a pónz-,Úgyi-számvi'teli ľerrd betaftásäétt, a

zavattalatr lntiködéshez és gazdál]ĺoclásh,oz sz,ükséges likviditás biztosításáért a JózsefÝárosi
onkoľmányzat l(épviselii-testĹilet 44412013, (Xľ''04.) számú hatál.ozatźĺval jóválragyott

Munkamegosztás is feleÍősségvállatás ľendjét ľögzĺtő megállapodás alapián a .ĺózsefuáľosi
Szociális Szolgáltati és Gyeľmekjóléti Központ gazdasalgi vezeĹoje felel.
A gazdasági vez.,etŕ5 eleget tett táľgyćvben eseclékes tovább.képzósi kcltelezettségének a belső
kontĺo 1lok témaköľélren:

igęlr.- nem

,'-..,'..,.
Kelt: "ľ]udapcst. 2017. nráľcĺus 17.,,,,,..,,';',.,:,i,.:ł1. 

.:$.1-

rw
63



I. melléklet a 370/201I. (XII. 3]) K.orn,.ľendeletblzz

NYILAT,KOZÁT

/ Alulíľott cIľ. Táľnokiné Joó lldikó, a Napľaťor.go Egyesített óvoda koltségvetési szęrv
vezetőjejogi íělelősségern tudatában kijelelrten, hogy az előíľásoknak megfelelően2a16. év-
b en/ idó szakban az által am v ezetett kö l tsé gr,etési szeľv né l gondo sko dtanr :

* a beĺső |<ontlollręndszer kialakításáľól, valaĺrrinĹ szabá|yszerii, erec|nrényes, gazdaságos és

lratékony műkĺjdéséľől,

- olyan szervezeti kultriľa kialakításáľól, alnely biztosítja az ę|kote|ezettséget a szęrvezeti
cólok és éľtékek iránt, valamint alkalmas az integritás éľvónyesítésének biztosításáľa,

- a rcndelkezésľe ál1ó előimlryzatok célnak megfelelő fellraszná|ásáľól,

- a költségvetési szeľv tevékenysógében a li,atékolryság, eľednrényesség és a gazđaságosság

kovetellnényeinek éľvényesítéséľől,

- a teľvęzési, bcszánolási, infoľrnáciőszo|gáltatási kötęlezettségek teljesítóséľoI, azok teljes-
ségérol és lritelességéroI,

- aľól, lrogy a vezetők a szęrvęzetnrinden szintjén tisztában legyeĺrek a kitiizött célokkal és

az azok eléľését segítő eszkozökkęl anlrak érdekébelr, lrogy végre tudják hajtani a megha-
tározott ĺ.bladatokat és értéke|nÍ tudják az e|ért eredményeket. E tevékenységtol a vezetői
beszámoltatás ľęndszeľérr keľesztĹil folyamatos infonnációval ľendelkeztern, atevékenysé-
get folyanl atosatr óľtékeltem'

A vonatkozó jogszabátyok betsó konĹrcllľendszeľre vonatkozó előíľásainak az alábbiak sze-
ľint tettem eleget:

í.. I(ontľollktiľnyezet:

n Relrdelkezésünkre áll a hatályos, egységes szeľkezetbe foglalt alapítói okiľat.

. Módosítottam a változásol<nak megfeleIően azSZMSZ-I'
o (iondoskođtam a világos szervszeti stľuktťlra az egyértelnrű lratáskciľi viszonyokľól.

Meghatározásra keľtiltek az etikai elváľások a szervezet minden szintjén.

o l]iztosítottam' |rogy a kdltségvetési szeľv nrťlkdclésében a szakmai fęlkészii|tség, u
páľtatlanság ćs elfogulatlanság, az eľkolcsi feddlretetlenség éĺ1ékei éľvényre jussanak,;

valarnint a k<izéľclek előtél.bę keriiljeirek az egyéni éľdękekkel szeirrberr?

* Átlátlratóvá tettiik a lrunráneľőforľás kezelést.

2' ĺntegrált lrockázatkczelési ľenđszeľ:

e A kockázaLitényezok figyelembevételévęlkockázatelemzéseket és kockázatkęzelési ľend-

szeľt miiködtetiink.
c Rangsoľoltuk a kockázatokat
. Megtĺjrtént a kiiltségvetési szerv tevékcnysógébelr, gazdálkodásában ľej1ő kockázatok fel-

lnórése, megállapítása.
.' A szeľvezetegészél..e vonatkoz(>an,aszelyezeti célokat figyelenrbe véve kialakításra keľiilt

átfogó kockázatkeze|ési stľatégia (onállóan, vagy egyéb dokulnentuIn ľészeként).



3. Kĺlntľoll{:evéiĺ'enysége}ł:

e Kjałakĺtásľa keľiiltęk a kcłntrcllltel,ékęnységek, arrrelyek biztosĺtják a kockázatĺ:k kezelésót,

lrozzáj árul nak a szeru ę zet ce|j ainak *lóľéséh sz.

l Á konÍľollte\,ćki:nységek rćszeként minden tevékenysćgľe biztosíto,ttuk a {b}yamatba épí-

tett, előzętes, utÓlägos ĺĺs vezetĺĺi elleĺriiľzés.

* Biztosított r,olt a költségve tési gazdáikođás sol.án az' előzetes és rrtólagos pénztigyi eĺlen-

orzés,a pénzrigyi ĺlöntéiek r*obź'Iyu,,"ľi.ĺségi szempontból töľténő jóváhagyása, illeLve el-

}enjegyzése.

4. Inŕbrnráció és kommunikáci'ó ľelrdszeľ:

o (iondoskocltalrr, lrogy a megfelelő inÍbľmáciik a rnegfelelĹ1 idijben sljirssanak az illetékes

szclvęzętlĺęf , szelvęueti egységekhez, il letve személyekhez.

o Kialakítottam is Íľásban ľiigzítł:ttenr a' szeľvezeten belĹili, illetve a kĹilso paľtneľelĺkel,ťoly-

tatott hor.izonťátis és veľtikálís kom.munikáciÓľa vorlatkĺlzó szalrá|yokat.

" A lrr'inclennapi gyakoľlatban nrcgvalósult a szabályzatokrmk megľelelcl inĺoľmációáľaĺnIírs'

5. l!{yomon kłivętósi ľenđszeľ (ľt{ *nĺtoľĺng) :

o Kialakítottam, a szeľvpeęti egysigek vezetói beszámoltatását.

ĺ Vógeztem opcľatív tevćkenységek k'oľetében nregvalósuló eseti nyomon követést.

. A köl'tségvetÉsi szeru vezetojeként biztclsítottanr a belső ellenÖľzés szewęzeti és Íunkcio-

nál is Íiiggetlensógét.

Áz áltĺlaln vczetett szeľvezetnÉ| n belső }łĺlntľĺl|lok nlábbĺ tęľiilętei ĺgónyelnek fejlesztést:

q Azévęs cllenőľzési tervck kicltllgozása sĺrľán ĺoľekeĺtni kell azon teľtĺ}etek kiválasztásáľa,

ahol nragas a kockázatok beköveikezésÉnek va|ószínťlsćge. emelleĹt eľősöđfiie kell a belső

ellenŕĺľzés tanácsadÓ ĺ.uĺikció.iának is.

o Ä r,ez*tői (evókenysóg hatóĺĺony ellátását segítŕĺ pénziigyi' illgtve szakmai iĺzuryítási ćs

kcllrtľol1 ľetiĺiszeľ.iógsňoĺlyi ćs helyi vá]tozásolĺ Íigyelenrbevćtelćvel töľténő falynmatos

ťejlesztése.

ą A kłltelezCIen ĺ:lkószítĺĺndĆi szabályzatok ĺniĺ!osítása a megváltozott jogszabálynk ĺ1apiĺ1rl.

Kĺ.iĺ:lĺ:nł.enr' hog5i łl b*rr;,-'uiĺĺitt bc*z.iiĺnłĺÓlĺ ĺl.itlgszĺ'ibál;'i cliiíľásĺlk sz*ľitrt a vĺĺlĺisá5{llak nicg-

l.ĺ:lĺ:1iiĺ'ĺl. áĺlĺłĺlratĺ1an. ĺ*1jcs kÔľiiĺ:x ćs pĺ::nĺositri tĺiĺĺľii,łik a sĺť:[:atr ĺilľgÓ pénľ.tigvi cvľĺ: vĺltlitt-

lĺĺ.lz,łi iĺ i aĺ ĺ ĺi sĺl k'ĺt ĺ ŕ:s l:l*r,ót ei ĺ:[< ĺ:t.

ĺ\z. zllta!anr rlĺ;:ĺł':tclL lĺĺrifsogi,ĺ:ľúgi szľľr,n*l< ĺlĺncs sa.!ái. gaľrĺĺsiigivľrľtiiiĺ:, a gĺlzcĺasági$ť7-e ĺ{i

ĺł 'lĺiz-sĺ:ĺvłil:tlsi $zĺ:ciŕĺjis $;ąĺilĺ:,áltii|<i *s {-ivcľĺnĺ:kjĺil*ti }tiizpłlilt i.i-Sz.5ZŰvKi *lkainlazrltiia'

Ąz, Ą j 1lĺxlt1.:ĺ.til nl,;ghiríťlľilzilt1. ĺl"vil;r{.lĺt::ł:ĺtt'ĺ,ll ?-(} 1 (}.{} l .0 ĺ '-20lij,1 ].-1 l "-lg. ĺ*szĺ:ĺ-:r

lrcl t : }}trĺl.t1lci:r. 2() l 7.{]"1'.it).

:. :f ' .., .: :i,':. ::::. .: :.: : :. . ..,1i. "..., ..

ĺ.]l. i.i'lĺ ll,ll..'illĺ! 'lłlłi tJĺl:kĺi
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NYILAT'KOZAT

l,i Alulíĺ.ott Váľaĺtĺ Gizel|a, a Józsefvr{ľosi szociális Szo|gáltató és Gyeľlnekjó|éti Kłĺzpollt köItségvetĺlsi
szęrv veuetóie jogi ĺ.elelősségeln ttldatáball |ĺi.|e|entem, hogy az ę|őíńsoknak ntegfelelĺJen 20I(l évben /
i doszakban az it|talaIn vezetett kii ltségvetés i szeľvné| gon c|osko<ĺta nr

- a belső kontľollľelldszeľ kialakításáľó|. valanrint szĺbáIyszeľti, ercĺ|nrényes. gazc|aságos és hatókolly
nliikcĺcĺéséľől,

. a kciltségvetési szelv vagyonkezelésébe, használatába acĺott vagyon ľende|tetésszeľíi igénybevéte|éľó|,az
a|apító okiľatball eloírt tevókenységek jogszabáIybatl meghatáľozott követellnényeknek lnegfele|o
e1látásá1.ól,

- a rerldelkezésľe ii|ő előiľányzato|<nak a célnak nlegĺ'eleĺo felhaszlrálásáľól.
. a kőltségvetési szeľv tevékenységében a haték<lnyság, eľedlrrényesség és a gazdaságosság

köveÍellllényeine|ĺ éľvéllyesítéséľő|,
- a tervęzési. beszállro|ási, inĺ.ol.lnációszolgáltatási kötelez-ettségek te|.iesítćséľő|, azok teljességéľől és

hiteĺességéľő|.
- a gaz<lá|kodási |ehetosége|ĺ é's a kötelezettségek tisszhangjáľól,
- az iłltézl.né,lryi számvitel i ręnc|ľĺĺl,
- olyĺtll lellc|szeľ łrer,ezetéséľo|, anre|y nlegĺ.-e|e|ő trizolryosságot nyťljt az e|jáľasok jogszeľĺiségóľę és

sza[rályszeľĺĺségćr.e vonatk'ozóall, biztosítja az 'elszálrro|tat|ratóságot, továbbá megĺ'eIcl a lrazai és
közösségi szabá|yokrrak,

- aľľól. hogy a vczeĺők a szcľvezet nrinclen szirltjéll tisztálran |egyelrek a kittizött célok|tal és az az.ok

eléľését segĺtő eszközö|<kęl annak éľdekében. hogy végľe tuclják hajĺania lneghatálozott ĺ.e|aclatokat és
ĺlľtéke|rri tudják az clĺĺl1.eľednrényeket. |] tevékęnységľől a vezetoi beszámoltatás ľenc|szeľétr ker.eszÍĹi|

folyamatos infoľrnációval lęlrdelkeztelrl, a tevékerrységet Íblyanratosarr éľtékcltenr.

A vonatkozń.jogszabályok beIső |ĺontrollľendszeľľe volratkoz.o eloíľásainak az a|ábbiak szeľint tetteĺn e leget:

Kontr o1lköľnyezęt:- kialakítotĺ:uk

I(ockázatkeze l ós í ren ds zet ko ckázatokat í'el lnéľ|.ü k

Konholltevékeirysógek: ĺ.blyamato|ĺľa lrregĺ,e|e|ően ala|<ítottuk |<i

Irrfoľnrációs és konrnruni káoiós t cnc| szeľ: irrĺbľnráciĺi áramlá st bi ztosítottu k

N yolnoll kovętési ľ:ncl szeľ (Irioniĺ:oľilrg) : biztosítĺlttuk

Kijelelltenr, hogy a bellyťlitoĺt lreszłilnoItik a .iogszabályi előíľások szeľillĺ. a valĺisitgllak lllegíi:lelően,
átlát1latóalr, teljesköľíien és pĺrttttlsĺlll tĹikrözil< a szólran fĺrlgĺi pénzÜgyi évľe vona'tkozťr |tiaĺĺásokat és

bevételcket.
Az ŕrlta|aIn vczetett l<ci|t.ségvetési szcľr, gazclasági vezet{ie eleget tett ĺ'írľgyól'trell esęclékes ttrválblrĺ<ó1lzési

|ĺöte lez-et1'ségćnek a lrel ső kotlÍľo I lok tćlllakĺjlćlren :

t€p!]-nem

I(elt.: 13ucla1:est, 20i7. ápľilis 6.

ĺ}) Az Á) 1rclntball nleglratálozott nyilatkozatot a7, alábbíak llrĺatt nelrr áll nródoniban llregtetrni:

Kell:
P. II.

a líłíľirs
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