
1 
 

 
 
 
 
 
 

Iktatószám: 
Ellenőrzés száma: Sz/11/2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Ellenőrzési jelentés 
Vámosszabadi Község Önkormányzata  

vagyongazdálkodásáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019. május-június 
 



2 
 

Ellenőrzési jelentés 
 

Ellenőrzés címe: Az önkormányzat vagyongazdálkodásának vizsgálata 
 
Ellenőrzés száma: SZ/11/2019. 
 
Ellenőrzést végző: belső ellenőr 
 
Ellenőrzött szerv: Az Önkormányzat egésze 
 
Az ellenőrzés tárgya: Az Önkormányzat vagyonhasznosításának vizsgálata 
 
Az ellenőrzés célja: Annak ellenőrzése, hogy az Önkormányzat vagyongazdálkodása 
szabályosan, a jogszabályi előírásoknak, belső szabályozásoknak megfelelően történik-e. 
 
Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi - pénzügyi ellenőrzés 
Az ellenőrzés módszere: szúrópróbaszerű ellenőrzés 
 
Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: 
 

● az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv 
● Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.   
● a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCB. tv. 
● a 4/2013.(I.11.) kormányrendelet az államháztartás számviteléről. 
● a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről, 
● Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  
● Az önkormányzat Képviselő Testületének 178/2018.(XI.15.) sz. határozata a 2019. évi 

belső ellenőrzésről 
  
Ellenőrizendő időszak: 2018. év  
 
Az ellenőrzés részletes feladatai: 
● A vizsgálat főbb megállapításai és azok összegzése 
● Javaslatok intézkedések megtételére 

 
Az ellenőrzés tervezett időtartama és időigénye: 2019.május 15. – július 15-ig (felkészülés: 2 
óra, dokumentum ellenőrzés: 12 óra, írásba foglalás: 3 óra).   
 
Az ellenőrzést végzi: Balogh Erika belső ellenőr (regisztrációs száma: 5115688) 
Megbízólevél száma: 3/2019. 
A jelentéstervezet elkészítésének határideje: 2019. július 15. 
 
Megjegyzések: A vizsgálat során a belső ellenőr a költségvetési szervekre vonatkozó 
jogszabályok szerint jár el, az ellenőrzési munkát a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó 
előírásai alapján végzi. 
 
Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők neve, beosztása:  
 
            Ambrus Gellért polgármester     
    dr. Hajnal Jenő jegyző 

 
 
 
 
 
 



3 
 

Összefoglalás 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzatnál a vagyongazdálkodást a 4/2013.(III.29.) önkormányzati 
rendeletet, az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és a vagyon-
gazdálkodási tervéről. (továbbiakban: Vagyonrendelet) szabályozza, melynek módosítása utoljára 
2014. június 25-én az 6/2014.(VI.25.) önkormányzati rendelettel történt. A közterület használat 
szabályait a 9/2008.(IX.11.) önkormányzati rendeletben határozták meg. A temetőkről és a 
temetkezésről a 11/2000.(IX.22) Kr.sz. rendelet előírási az irányadók. 
 
A vagyongazdálkodás ellenőrzése során az ellenőrzés a 2018. évi beszámoló alapján az 
önkormányzat vagyonának változását elemezte, az előző évi állapothoz képest. Megállapítható, 
hogy az eszközökben és forrásokban kismértékű, 0,7 %-os csökkenés következett be, mely 10,1 
millió Ft-ot jelentett összességében. 
 
A pénzeszközökben bekövetkezett kedvezőtlen változás már ennél jelentősebb. A 60 millió Ft 
értékű lekötött betét megszüntetésre került, és a pénzeszközök összege 34,2 %-kal, 68.614 e Ft-
tal csökkent az előző évihez képest. Az önkormányzat követelései a 2017. évi 1.580 e Ft-os 
állományhoz képest 2018-ra, több mint tízszeresére -18.598 e Ft-ra – emelkedtek.  
 
A 2019. évi belső ellenőrzési terv készítését megelőző kockázatelemzésben az önkormányzat a 
vagyongazdálkodáson belül a saját bevételeken belül az ingatlanhasznosítás bevételeit minősítette 
kockázatosra, ezért az ellenőrzés részletesen ezt vizsgálta.  
 
Az összes bevételen belül a működési célú támogatások aránya 19,6 %, a közhatalmi bevételek 
aránya kevesebb, 17,4 %. A közhatalmi bevételek az eredeti és módosított előirányzatot is 
meghaladták 9,2 %-kal. Az önkormányzat működési bevételei (az összes bevételnek 1,9 %-a) is 
kedvezően alakultak, az eredeti és módosított előirányzatot is meghaladták 15,3 %-kal. 
 
A 2018. évi eredménykimutatás alapján megállapítható, hogy önkormányzat bevételei az előző 
évhez képest kedvezően alakultak 52,3 %-kal emelkedtek, ezért a 2018. évi negatív eredmény 
mértéke az előző évhez képest közel 1 millió Ft-tal alacsonyabb. Az anyagjellegű kiadások (117,8 
%) a személyi jellegű (146,6 %) és az egyéb ráfordítások (126,8 %) növekedése az előző évi 
mértékhez képest kiemelkedő, a bevételek ezt a nagymértékű kiadás növekedést nem tudták 
ellensúlyozni. A tárgyévi bevételek nagyságával az előző évi kiadások szintjét megtartva pozitív 
arányú eredményt ért volna el az önkormányzat. A kiadások 2018. évi szintjének tartása mellett a 
2019. évi bevételeket nagyobb mértékű emelésére kell törekedni, hogy a negatív eredmény 
minél alacsonyabb szintű legyen. 
 
A vagyonhasznosítás bevételeit az ellenőrzés szúrópróbaszerűen kiválasztott bevételi tételek 
elszámolásának részletes vizsgálatával ellenőrizte. Vizsgálatra kerültek helyiségbérleti díjak, 
vagyonkezelési díjak, a temetőhasználat díja, a falubusz magánhasználatának bevételei, a 
szolgáltatásnyújtás (takarítás, gondnoki feladatok) ellenértéke. 
 
A rendelkezésére bocsátott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a bevételek 
alapbizonylatai (szerződés, megrendelés, megbízás) szabályosak voltak, általában minden fontos 
szempontot tartalmaztak. Hiba, hogy néhány esetben hiányzott a fizetés módjának 
meghatározása, és a teljesítést igazoló (bérelt órák száma) megnevezése. A teljesítésigazolás 
mellékletét képezné a kiállított számláknak. 
 
A vizsgált bizonylatoknál a legnagyobb problémát a számlák kitöltése jelentette, mely nem felel 
meg a számviteli törvény előírásainak. A számlák kiállításának időpontja több esetben hónapokkal 
későbbi, mint a teljesítés időpontja és a tényleges pénzügyi teljesítés. Bérleti díjak esetében – a 
szerződéssel ellentétben – nem előre, hanem utólag történik a számlázás, emiatt az önkormányzat 
a szerződött bevételeihez hónapokkal később jut hozzá. Nem tartalmazták a számlák minden 
esetben a pontos jogcímeket, a bérlet időszakát, a fizetési mód (csekk) nem egyezett a tényleges 
befizetés módjával.  
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Az utalványrendeletek kitöltése ellentétes a 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet előírásaival, nem 
tartalmazzák az érvényesítő, ellenjegyző, és a kifizetést engedélyező utalványozó aláírását, 
általában semmilyen aláírást nem tartalmaztak.  
 
A kifizetési pénztárbizonylatok többsége a pénztáros és a befizető aláírásán kívül más aláírást 
nem tartalmazott. Többször előfordult, hogy nem a szerződött partner/bérlő aláírása szerepelt 
befizetőként. 
 
Az időszaki pénztárjelentéseken a pénztárba befizetett összegek megtalálhatók, de partnerként itt 
sem a bérlő szerepel. 
 
A falubusz magánhasználatának dokumentálása túl bonyolult, a dokumentumok (Nyilatkozat, 
Használati megállapodás) ellentétes előírásokat tartalmaznak. A falubusz elszámolás és a kaució 
kezelése nem történt szabályosan, az átvett falubusz használati díjról számla nem készült, a 
kauciót nem vételezték be a pénztárba. Ez a pénzkezelésre vonatkozó szabályokat több esetben 
megsértették. 
 
A főkönyvi könyvelési kartonokon a bevételek nem különülnek el, pl. a terembérleti díjak, 
temetőhasználat bevételei több főkönyvi kartonon is szerepelnek, ez a könyvelés világosságát 
nem támasztja alá. 
 
Az ellenőrzési jelentést az ellenőrzött területek képviselőivel egyeztettük. 
 
(A belső ellenőrzés az értékelése alapján összesített véleményét öt kategória valamelyikébe 
sorolja be. Ezek megfelelő, korlátozottan megfelelő, gyenge, kritikus és elégtelen.) 
Az ellenőrzés nyomán kialakított véleményünk a vizsgált területről, illetve folyamatokról 
összességében: korlátozottan megfelelő/gyenge. 
 

Az ellenőrzés a fenti megállapítások alapján az alábbi intézkedéseket javasolta:  
 

 Az önkormányzati bevételek – ellenőrzés által vizsgált - utalványrendeletei, kiadási 
pénztárbizonylatai a kötelezően előírt aláírásokat nem tartalmazzák, utalványozás, 
érvényesítés nélkül a kifizetések szabálytalanul történtek. 

 A falubusz bérbeadásánál megállapított kizáró tényezőknek minden dokumentumban 
egységesnek kell lenni, az igazolásukat meg kell követelni. 

 A falubusz szolgáltatás ellenértékéről számlát kell kibocsátani. 

 Az előírt kaució megfizetésétől nem lehet eltekinteni, a kaució pénzügyi elszámolását 
szabályosan kell végezni (pénztárba bevételezés és kiadás). 

 A számlák kiállításánál a folyamatos teljesítésre vonatkozó dátumok használatát az eseti 
bérleti díjaknál nem kell használni. A készpénzes bevételek esetében a készpénz 
átvételének napján kell a számlát kiállítani, a pénztárba bevételezni, a számla három 
dátumának meg kell egyezni. 

 A bérleti szerződésben szereplő bevételi jogcímek egyezőségére a számlán és az 
utalványrendeleten nagyobb figyelmet kell fordítani. 

 Az azonos jogcímű bevételeket azonos főkönyvi számokra kell könyvelni. 

 A bevételi alapdokumentumokat (megrendelés, szerződés, számla, utalványrendelet) a 
kifizetéshez csatolni szükséges. 

 A szerződésben, megrendelésekben meghatározott feltételeket minden esetben be kell 
tartani (számlázási idő, fizetési feltételek). 

 

Kislőd, 2019. június 10. 

 

                                                                                                 Balogh Erika 

             belső ellenőr 
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Az ellenőrzés részletes megállapításai az alábbiak: 
 

1. A vagyongazdálkodás szabályozottsága 
 

Az önkormányzati vagyongazdálkodás jogalapját egyrészt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. tv.; valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
alapján megalkotta a 4/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletet, az Önkormányzat vagyonáról, a 
vagyongazdálkodás szabályairól és a vagyongazdálkodási tervéről. (továbbiakban: 
Vagyonrendelet) szabályozza, melynek módosítása utoljára 2014. június 25-én az 6/2014.(VI.25.) 
önkormányzati rendelettel történt. A közterület használat szabályait a 9/2008.(IX.11.) 
önkormányzati rendeletben határozták meg. 
 
1.1.Vagyonrendelet: 

 
A rendeletben meghatározták: 
- annak hatályát,  
- az önkormányzat vagyonát,  
- a vagyon nyilvántartását, a beszámolást,  
- a rendelkezést a vagyonnal,  
- a tulajdonosi jogok gyakorlását, az önkormányzati vagyon kezelését, hasznosítását, 
- a követelések elengedését, 
- az önkormányzati vagyon forgalmi értékének meghatározását. 
 
1.2. A 9/2008.(IX.11.) önkormányzati rendelet:  

  
A rendeletben meghatározták: 
- az általános rendelkezéseket, 
- a közterület használat engedélyezését, 
- az engedély iránti kérelmet, 
- az engedély megadását, 
- a közterület használat egyéb szabályait, 
- a közterület használati díjat,  
- a közterület használat megszüntetését és az engedély megvonását, 
- értelmező rendelkezéseket, 
- vegyes és záró rendelkezéseket. 
 
1.3. 11/2000.(IX.22.) Kr. sz. rendelet a temetőkről és a temetkezésről 
 
A rendeletben meghatározták: 
- Általános rendelkezéseket, 
- a temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele, 
- a temetési helyek, azok mérete, sírjelek, 
- a temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama, 
- a temető infrastrukturális létesítményei, 
- a temetők rendje, 
- a rátemetés, 
- síremlék, sírbolt (kripták), 
- a sírhelyek használati idejének lejárta, 
- ravatalozó használata, 
- értelmező rendelkezések, 
- hatályba léptető, záró rendelkezések. 

 
2. Az önkormányzati vagyon alakulása (2017-2018.) 
 
Az önkormányzati vagyon alakulását a 2018. évi beszámoló elemzésével, illetve az előző évi 
(2017.) adatokkal történő összehasonlítással mutatja be az ellenőrzés. 
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2.1. 2017. - és 2018. évi mérlegadatok alakulása 
 
Az alábbi táblázat az önkormányzat vagyonának alakulását mutatja: 
 

Megnevezés 2017. 2018. Index  Különbség 

Immateriális javak 798 359 240 657 30,1% -557 702 

Tárgyi eszközök 948 666 183 973 606 317 102,6% 24 940 134 

Befektetett pénzügyi eszközök 4 600 000 4 600 000 100,0% 0 

Vagyonkezelésbe adott eszközök 107 459 748 107 459 748 100,0% 0 

Nemzeti vagyonba tart.bef. eszközök 1 061 524 290 1 085 906 722 102,3% 24 382 432 

Lekötött betétek 60 000 000 0 0,0% -60 000 000 

Pénztárak, csekkek 420 321 1 0,0% -420 320 

Forintszámlák 140 310 643 132 116 903 94,2% -8 193 740 

Pénzeszközök összesen 200 730 964 132 116 904 65,8% -68 614 060 

Követelések ktgvetési évben esed. 1 579 801 18 597 449 1177,2% 17 017 648 

Követel. ktgvetési évet köv. esed. 0 16 791 748 0,0% 16 791 748 

Követ.jellegű sajátos elszámolások 107 539 469 107 820 484 100,3% 281 015 

Követelések összesen 109 119 270 143 209 681 131,2% 34 090 411 

Aktív időbeli elhatárolások 0 15 163 0,0% 15 163 

Eszközök összesen 1 371 374 524 1 361 248 470 99,3% -10 126 054 

Saját tőke 1 223 605 333 1 208 703 104 98,8% -14 902 229 

ktgv.évben esed. kötelezettség  3 477 731 3 002 427 86,3% -475 304 

ktgv.évet köv.esed. kötelezettség  2 158 850 2 783 210 128,9% 624 360 

Kötel. jellegű saját elszámolások 3 388 673 3 424 451 101,1% 35 778 

Kötelezettségek összesen: 9 025 254 9 210 088 102,0% 184 834 

Passzív időbeli elhatárolások 138 743 937 143 335 278 103,3% 4 591 341 

 Források összesen 1 371 374 524 1 361 248 470 99,3% -10 126 054 

 
A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy az önkormányzat vagyona 2017-hez képest 2018-ra 
kismértékben, 0,7 %-kal, több mint 10 millió Ft-tal csökkent. A tárgyi eszközökben történő változás 
kedvező, az immateriális javak ugyan csökkentek 557 e Ft-tal, de a tárgyi eszközöknél történt 
növekedés 2,6 %-os, értékben 24.940 e Ft-os. A beruházások nagyságrendje az ingatlanoknál és 
a gépek berendezéseknél kedvezőbben alakult az elszámolt értékcsökkenéshez képest, az elavult 
eszközök pótlása megtörtént.  
 
A pénzeszközökben bekövetkezett kedvezőtlen változás már ennél jelentősebb. A 60 millió Ft 
értékű lekötött betét megszüntetésre került, és a pénzeszközök összege 34,2 %-kal, 68.614 e Ft-
tal csökkent az előző évihez képest. Az önkormányzat követelései a 2017. évi 1.580 e Ft-os 
állományhoz képest 2018-ra, több mint tízszeresére -18.598 e Ft-ra - emelkedtek, melynek nagy 
része, 90 %-a költségvetési évet követő évben esedékes követelés. A követelésekre elszámoltak 
értékvesztést (5.966 e Ft), illetve a visszaírt értékvesztés nagyságrendje (5.655 e Ft) is hasonló 
volt. A követelés jellegű sajátos elszámolások (vagyonkezelésbe adott eszközök) jelentősen nem 
változtak, csupán 0,3 %-kal 281 e Ft-tal emelkedtek. 
A forrásoknál a saját tőke csökkenése jelentős 1,2 %-os, értékben 14.902 e Ft összegű, a 
kötelezettségek kismértékben emelkedtek. 
   
 
2.2. A 2018. évi bevételek és kiadások alakulása 
 
Az ellenőrzés az önkormányzati bevételek és kiadások alakulását az eredeti, a módosított 
előirányzat, valamint a teljesítési adatok összehasonlításával, valamint a bevételi és kiadási 
arányok elemzésével vizsgálata. Az alábbi táblázatból megállapítható, hogy a bevételek az 
eredetileg tervezettnek megfelelően alakultak, az összes bevétel az eredeti előirányzatot 2,8 %-
kal, a módosított előirányzatot 1 %-kal 3.478 e Ft-tal. haladták meg. 
A 2018. évi bevételek és kiadások alakulását az alábbi táblázat mutatja.  
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                              adatok e Ft-ban 

Kiadási jogcímek Eredeti Módos. Teljesítés T/ered. % T/mód.% Vm% 

Személyi kiadások 24 517 30 302 27 653 112,8% 91,3% 13,3% 

Járulékok 4 473 5 964 5 424 121,3% 90,9% 2,6% 

Dologi kiadások 56 281 61 691 47 918 85,1% 77,7% 23,0% 

Ellátottak pénzb.juttat. 6 400 6 630 6 493 101,5% 97,9% 3,1% 

Egyéb működ. kiadás 34 563 26 940 12 061 34,9% 44,8% 5,8% 

Beruházások 146 174 132 174 40 703 27,8% 30,8% 19,5% 

Felújítások 14 350 26 022 17 534 122,2% 67,4% 8,4% 

Egyéb felhalm. kiadás 0 37 37 0,0% 100,0% 0,0% 

Költségvetési kiad. 286 758 289 760 157 823 55,0% 54,5% 75,7% 

Finanszírozási kiad. 50 742 53 816 50 692 99,9% 94,2% 24,3% 

Összes kiadás: 337 500 343 576 208 515 61,8% 60,7% 100,0% 

Bevételi jogcímek: Eredeti módos. teljesítés t/ered. % T/mód.% Vm% 

Működési célú tám. 65 364 68 730 68 089 104,2% 99,1% 19,6% 

Közhatalmi bevételek 55 150 55 150 60 243 109,2% 109,2% 17,4% 

Működési bevételek 5 720 5 720 6 594 115,3% 115,3% 1,9% 

Működési célú átvett 0 0 300 0,0% 0,0% 0,1% 

Felhalmozási c. átvett 8 877 8 877 2 210 24,9% 24,9% 0,6% 

Költségvetési bevét. 135 111 138 477 137 436 101,7% 99,2% 39,6% 

Finanszírozási bevét. 202 389 205 099 209 618 103,6% 102,2% 60,4% 

Összes bevétel: 337 500 343 576 347 054 102,8%á 101,0% 100,0% 

 
Az önkormányzat költségvetési bevételei az összes bevételnek közel 40 %-át tették ki. Az eredeti 
előirányzatot meghaladták 1,7 %-kal, de a módosított előirányzatnak alatta maradtak 0,8 %-kal. Az 
összes bevételen belül a működési célú támogatások aránya 19,6 %, a közhatalmi bevételek 
aránya kevesebb, 17,4 %. A közhatalmi bevételek az eredeti és módosított előirányzatot is 
meghaladták 9,2 %-kal. Az önkormányzat működési bevételei - az összes bevételnek 1,9 %-a - is 
kedvezően alakultak, az eredeti és módosított előirányzatot is meghaladták 15,3 %-kal. Működési 
célú átvett támogatást nem tervezett az önkormányzat, és hiba, hogy a 300 e Ft-os támogatás 
beérkezése után az előirányzat módosítása nem történt meg. A felhalmozási célú átvett 
támogatásnál az eredeti és módosított előirányzat is 8.877 e Ft, a teljesítés ennek csak 24,9 %-a, 
2.210 e Ft. 
 
A kiadások nagyobb része, 75,7 %-a költségvetési, 24,3 %-a finanszírozási kiadás. A 2018. évi 
teljesítés eredeti előirányzatnak 61,8 %-a, a módosított előirányzatnak 60,7 %-a. A kiadási 
megtakarítás 135.061 e Ft. A kiadások legnagyobb részét – a finanszírozási kiadások után - a 
dologi kiadások teszik ki, melyek aránya 23 %. A teljesítés az eredeti előirányzatnak 85,1 %-a, a 
módosított előirányzatnak 77,7 %-a.  
A kiadások 19,5 %-át teszik ki a beruházások, melyek 2018-ban az eredeti előirányzatnak 27,8 %-
ra, a módosított előirányzatnak 30,8 %-ára teljesültek. A nem teljesült beruházások miatt a kiadási 
megtakarítás 91.471 e Ft. 
 
2.3. Eredménykimutatás 
 
Az önkormányzat bevételei az előző évhez képest kedvezőbben alakultak, ezért a 2018. évi 
negatív eredmény mértéke közel 1 millió Ft-tal alacsonyabb. A személyi jellegű (146,6 %) és az 
egyéb ráfordítások (126,8 %) növekedése az előző évi mértékhez képest kiemelkedő, a bevételek 
ezt a nagymértékű növekedést nem tudták ellensúlyozni. A tárgyévi bevételekkel az előző évi 
kiadások szintjét megtartva pozitív arányú eredményt ért volna el az önkormányzat. 
 
Az alábbi táblázat az önkormányzat eredmény kimutatását szemlélteti a 2018. évi beszámoló 
adatai alapján.  
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                           adatok Ft-ban 

 
 

 
 
3.Az önkormányzat intézménye/ a Vámosszabadi Vackor Óvoda vagyonának alakulása 
 
Mivel az óvoda ingatlanai, tárgyi eszközei az önkormányzat mérlegében vannak kimutatva a 
vagyonkezelésbe adott eszközöknél, az óvoda mérlegében kizárólag a pénzeszközök és a 
követelések kerültek kimutatásra.  
             adatok Ft-ban 

Megnevezés 2017. 2018. 
Index 

2018/2017  
Különb-

ség 

Forintszámlák 414 108 33 862 8,2% -380 246 

Pénzeszközök összesen 414 108 33 862 8,2% -380 246 

adott előlegek 0 334 520 0,0% 334 520 

Követelések összesen 0 334 520 0,0% 334 520 

Eszközök összesen 414 108 368 382 89,0% -45 726 

Saját tőke -2 051 719 -3 008 879 146,7% -957 160 

ktgv.évben esed.köt. 288 880 2 805 1,0% -286 075 

Kötelezettségek 288 880 2 805 0,0% -286 075 

Passzív időbeli elhatárol. 2 176 947 3 374 456 155,0% 1 197 509 

Források összesen 414 108 368 382 89,0% -45 726 

 
A táblázat alapján megállapítható, hogy az óvoda vagyonában is kismértékű csökkenés 
következett be. A pénzeszközök csökkentek, a követelések növekedtek, amit valószínűleg az 
okozott, hogy jelentős összegű előleget fizettek ki. Az eszközök állományában 11 %-os a 
csökkenés. A forrásoknál a saját tőke csökkenése, valamint a kötelezettségek 1 %-ra történő 
csökkenése, a passzív időbeli elhatárolások jelentős növekedése összességében a forrásoknál is 
11%-os, értékben 45.726 Ft-os csökkenést okozott. 
               adatok Ft-ban 

Kiadási jogcímek  Eredeti Módos. Teljesítés 
T/ered. 

% 
T/mód.% 

Megoszl. 
% 

Személyi kiadások 31 868 242 32 062 390 32 062 390 100,6% 100,0% 62,5% 

Járulékok 6 504 505 6 687 743 6 684 055 102,8% 99,9% 13,0% 

Dologi kiadások 12 537 098 12 828 144 12 445 643 99,3% 97,0% 24,3% 

Beruházások 0 245 815 106 115 0,0% 43,2% 0,2% 

Költségvetési kiad. 50 909 845 51 824 092 51 298 203 100,8% 99,0% 100,0% 

Finanszírozási kiad. 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 

Összes kiadás: 50 909 845 51 824 092 51 298 203 100,8% 99,0% 100,0% 

Bevételi jogcímek: Eredeti módos. teljesítés t/ered. % T/mód.% Vm% 

Ellátási díjak 2 300 000 2 607 070 2 534 265 110,2% 97,2% 4,9% 

Kiszámlázott Áfa 0 92 270 0 0,0% 0,0% 0,0% 

Kamatbevételek 0 43 43 0,0% 100,0% 0,0% 

Egyéb működ. bevétel 0 150 649 158 217 0,0% 105,0% 0,3% 

Költségvetési bevét. 2 300 000 2 850 032 2 692 525 117,1% 94,5% 5,2% 

Finanszírozási bevét. 48 609 845 48 974 060 48 974 060 100,7% 100,0% 94,8% 

Megnevezés 2017. 2018. 
Index 

2018/2017 
Különb-

ség 

Tevék. Nettó eredm.sz.bevét. 65 072 083 99 428 613 152,8% 34 356 530 

Egyéb eredm. szeml.bevét. 73 654 164 73 692 799 100,1% 38 635 

Anyagjellegű ráfordítások 33 307 034 39 235 139 117,8% 5 928 105 

Személyi jell. ráfordítások 24 276 188 35 596 413 146,6% 11 320 225 

Értékcsökkenési leírás 27 901 294 25 598 557 91,7% -2 302 737 

Egyéb ráfordítások 69 098 653 87 619 152 126,8% 18 520 499 

Tevékenys. eredménye -15 856 922 -14 927 849 94,1% 929 073 

Kapott kamatok 4 464 21 094 472,5% 16 630 

Pénzügyi műv. eredm. 4 464 21 094 472,5% 16 630 

Mérleg szerinti eredm. -15 852 458 -14 906 755 94,0% 945 703 
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Összes bevétel: 50 909 845 51 824 092 51 666 585 101,5% 99,7% 100,0% 

 
 
Az óvoda kiadásainak legnagyobb része, 62,5 %-át a személyi kiadások teszik ki, melyek az 
eredeti előirányzatot 0,6 %-kal haladták meg, a módosított előirányzat a teljesítéssel megegyezett. 
A dologi kiadások aránya 24,3 %, a teljesítés az eredeti előirányzatnál, 0,7 %-kal, a módosított 
előirányzatnál 3 %-kal alacsonyabb, a kiadási megtakarítás 382.501 Ft. A beruházások aránya 0,2 
%, eredeti előirányzat nem került tervezésre, a módosított előirányzat 245.815 Ft, a teljesítés 
106.115 Ft, ennek 43,2 %-a. A fel nem használt beruházási előirányzat 139.700 Ft. 
 
Az óvoda bevételei összességében kedvezőtlenül alakultak, az eredeti előirányzatot 1,5 %-kal 
meghaladták, viszont a módosított előirányzat 99,7 %-ra teljesült. A bevételek 94,8 %-a 
finanszírozási bevétel, irányítószervi támogatás (48.559.952 Ft) illetve az előző évi maradvány 
igénybe vétele (414.108 Ft). A költségvetési bevétel aránya 5,2 %, ennek nagy részét az ellátási 
díjak (2.534.265 Ft) teszik ki, melyek az eredeti előirányzatot 10,2 %-kal meghaladták, a 
módosított előirányzatnak alatta maradtak, 97,2 %-ra teljesültek. Az egyéb működési bevételek 
aránya 0,3 %, itt eredeti előirányzatot nem terveztek, a teljesítés 158.217 Ft, mely a módosított 
előirányzatot 5 %-kal haladta meg. Hiba, hogy a kiszámlázott Áfa összeg tévesen került 
meghatározásra, mivel eredeti előirányzatot - az óvodai szolgáltatási díj 27 %-át - nem tervezte az 
önkormányzat, a módosított előirányzat is lényegesen kevesebb ennél az aránynál, és a teljesítés 
nem került a kiszámlázott Áfá-nál könyvelésre.  

 

 

4. A vagyonhasznosítás bevételei konkrét példák alapján: 
 
Az önkormányzati vagyon hasznosításának bevételei a 91222 Bérleti és lízingdíjak, a 91229 
Egyéb különféle szolgáltatások, a 91321 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, 
vagyonkezelésből származó bevételek, a 913248 Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából 
származó bevételek főkönyvi kartonokon kerültek a főkönyvben rögzítésre. 
 
Az ellenőrzés a különböző bevételi jogcímek alapján szúrópróbaszerűen választott ki bevételi 
tételeket, melyek részletesen vizsgálatra kerültek. 
 
4.1. Bérleti és lízingdíjak: 
 

 T. I.né: terembérlet 14.000 Ft 
 

- 2018.01.03-án Bérleti szerződés készült, a bérlő és a polgármester aláírásával. 
Meghatározták benne a bérlet időtartamát, a bérleményt (díszterem) a bérleti díjat (14.000 Ft).  

- számla: KS-728296S-2018/7. Kelte: 2018.04.26. Teljesítés: 2018.01.08. Fizetési határidő: 
2018.01.08. (mennyiség 1 nap, egységár 14.000 Ft/nap terembérlet: számla összege: 14.000 
Ft (AAM) Fizetés módja: csekk. 

- Bevételi utalványrendelet száma: 2018/245. Összege 14.000 Ft.  
 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, és a kötelezettségvállaló aláírását. 
 

 M.né R. M.: sírhely megváltás 15.600 Ft 
 
- számla: KS-728296S-2018/18. Kelte: 2018.04.26. Teljesítés: 2018.02.21. Fizetési határidő: 

2018.02.21. (mennyiség 2x25 év, egységár 192 Ft/év összesen 2x4.800 Ft/25 év+ ravatalozó 
bérlet: 6.000 Ft) számla összege: 15.600 Ft (AAM) Fizetés módja: csekk. 

- Bevételi utalványrendelet száma: 2018/230. Összege 15.600 Ft. 
- Befizetés K&H Bank: „Postai jóváírás” 2018.02.21-án 15.600 Ft,  
 
Hiba, hogy a 11/2000.(IX.22.) Kr. sz. önk. rendelet 2006. május 3-i módosítása alapján a 
számlában szereplő II. sírhely megváltása 4.000 Ft +Áfa/év, (ha nem történt további 



10 
 

módosítás), a ravatalozó bérleti díja megegyezik a rendeletben foglalt 6.000 Ft/alkalom 
bérleti díjjal. 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, és a kötelezettségvállaló aláírását. 
 

 S. S. & T. Kft.: tornaterem bérlet 3.000 Ft 
 
- Bérleti szerződés készült 2017.07.01-én, a bérlő és a polgármester aláírásával. 

Meghatározták benne a bérlet tárgyát: tornaterem bérlet, szombatonként 17.20-18.20-ig, és a 
bérlet időtartamát (2017.07.01.-2018.09.01), valamint a bérleti díjat (1.500 Ft/óra) Befizetés: 
tárgyhónapot követő 10.-ig. 

 
- számla: KS-728296S-2018/6. Kelte: 2018.03.28. Teljesítés: 2018.03.19. Fizetési határidő: 

2018.03.19. (mennyiség 2 óra, egységár 1.500 Ft/óra 3.000 Ft) számla összege: 3.000 Ft 
(AAM) Fizetés módja: átutalás 

- Bevételi utalványrendelet száma: 2018/1638. Összege 3.000 Ft. 
- Befizetés K&H Bank: „Átutalás jóváírás” 2018.03.19-én 3.000 Ft,  
 
Hiba, hogy a szerződésben nem került meghatározásra a teljesítésigazoló, azaz hogy ki és 
mi módon igazolja az igénybe vett órákat. A számla nem a szerződésnek megfelelően lett 
kiállítva, mivel már a tárgyhó 28.-án keltezték a számlát, nem a tárgyhónapot követően 10-i 
fizetési határidővel. 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, és a kötelezettségvállaló aláírását. 
 

 A. V.: bérleti díj 3.000 Ft 
 
- Bérleti szerződés készült 2018.04.09-én, a bérlő és a polgármester aláírásával. 

Meghatározták benne a bérlet tárgyát: 180 hrsz. alatti 30m2 terület bérlete 2018.04.09-én, a 
bérleti díjat (3.000 Ft) A fizetés módját, határidejét a szerződés nem tartalmazza. 

- Számla száma: KS -728296S-2018/50. Fizetés módja: csekk, Kelte: 2018.10.18. Teljesítés 
dátuma:2018.04.09. Fizetési határidő: 2018.04.09. Összege: 3.000 Ft (AAM) Filagória bérleti 
díj 

- Bevételi pénztárbizonylat: száma B-2018/28296/8/2, 3.000 Ft, Pénztáros és Berényi Éva 
(befizető)  

- Bevételi utalványrendelet: száma 2018/384. összege nettó 30.000 Ft, Áfa (adó alól mentes),  
 
Hiba, hogy a számla kelte és a teljesítési idő között 6 hónap különbség van, mely a 
készpénzes számla kiállítási szabályainak nem felel meg, mivel ott mindhárom határidőnek 
meg kell egyezni. A számla kiállítása nem felel meg a számviteli törvény előírásainak. 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, a kötelezettségvállaló aláírását. A befizetési pénztár-
bizonylaton a pénztáros és Berényi Éva (?) aláírása szerepel, és nem a bérleti szerződést 
aláíró aláírása. Az érvényesítő, ellenőrző, utalványozó, könyvelő aláírását a befizetési 
bizonylat nem tartalmazza. Az időszaki pénztárjelentésen a filagória bérlés bevétele (3.000 
Ft) megtalálható, de partnerként itt is Berényi Éva szerepel, a bérlő helyett. 
 

 Dr. Nágel Kft. orvosi rendelő bérleti díja 30.000 (2017.IV.név) 
 

- Bérleti szerződés: nem állt rendelkezésre. 
- Számla száma: KS -728296S-2018/23. Fizetés módja: átutalás, Kelte: 2018.04.27. Teljesítés 

dátuma:2018.04.01. Fizetési határidő: 2018.05.05. Összege: 30.000 Ft (AAM) 3 havi bérleti díj 
- Befizetés K&H Bank: „Átutalási jóváírás” 2018.05.11-én 30.000 Ft,  
- Bevételi utalványrendelet: száma 2018/2415. összege nettó 3.000 Ft, Áfa (adó alól mentes),  
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Bérleti szerződés nem áll rendelkezésre, de a számlák alapján az állapítható meg, hogy a 
negyedéves bérleti díjakat utólag számlázták, a következő év április 27-én. Ellentétben a 
Ptk. bérleti díjakra vonatkozó előírásaival. Mivel az előre fizetett bérleti díj már a 
tárgynegyedév elején rendelkezésére állna az önkormányzatnak. Így fordulhatott elő, hogy 
a 2017. utolsó negyedéves és a 2018. I. negyedéves bérleti díj 2018. májusában folyt be. 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, a kötelezettségvállaló aláírását.  
 

 J. K.: Falubusz elszámolás 6.335 Ft 
 
- Megrendelés: kelte: 2018.06.14. tárgya: Falubusz bérlete 2018.06.16.-2018.06.17. között 

utazás Vámosszabadi – Győrújbarát – Vámosszabadi, utasszámot a megrendelés nem 
tartalmazza.  

- Visszaigazoló lap: az önkormányzat a megrendelést visszaigazolta: 2018.06.16. utasszámot 
a visszaigazolás tartalmazza: 8 fő. A gépkocsi vezető: Fekete István /utaslistán J. K. és F. I. 
sem szerepel. A 100.000 Ft kaució és a 35 Ft/km igennel jelezve? 

- Nyilatkozat a kizáró okokról: a 21 éven aluli életkor, de a megrendelő születési idejét a 
megrendelő és a visszaigazolás nem tartalmazza, a 2 éven túl szerzett jogosítvány, viszont 
ennek igazolására a jogosítvány másolata sincs mellékelve. 

- Használatbavételi megállapodás:nincs dátum és nem írták alá. (utolsó oldal nincs 
szkenelve) Jakus Katalin nevére szól, de születési idejét nem tartalmazza.  

- Falubusz elszámolás (kelte: 2018.06.18.) Összes megtett km: 181, elszámolás alapja: 35 
Ft/km, Használati díj: 35x181=6.335 Ft/ készpénzes.  

- Igazolás kaució átadásáról: Csatolva 8.sz. melléklet (Kelt: 2018.06.14-én) mely szerint a 
gazdálkodási előadó átvett 100.000, azaz Egyszázezer Ft-ot.  Számla nem készült ?? és nem 
került a pénztárba bevételezésre, majd visszaadásra. ?? 

- Bevételi utalványrendelet nettó 6.335 Ft, Áfa (adó alól mentes), minden kötelező tartalmi 
elem (köt.váll.száma, befizetés jogcíme:bevétel, teljesítés módja: „kifizetési utalvány” 
(??), a befizető azonosító adatai, vevőkód, megjegyzés, közlemény) megtalálható rajta.  

- Bevételi pénztárbizonylat: száma: B-2018/28296/15/7. Tétel megnevezése: Falubusz 
elszámolás, Bruttó összeg: 6.335 Ft 

- Pénztárjelentés: 2018.06.11-19-ig (Időszaki pénztárjelentés) programból nyomtatva. 
2018.06.18-án tartalmazza a 6.335 Ft bevételt, a 100.000 Ft kaució nem került bevételezésre. 

 
Hiba, hogy a kizáró okok nyilatkozatához igazolásokat nem mellékeltek. A megrendelőn, 
visszaigazoláson az igénylő, illetve a gépkocsit vezető születési ideje nem szerepel. A 
nyilatkozatban 2 évet írnak elő a jogosítvány megszerzése óta, a használatbavételi 
megállapodás 9. pontjában 1 év szerepel. Célszerűségi javaslat a kapcsolódó 
dokumentáció egyszerűsítése és egyértelműsítése. 
 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, a kötelezettségvállaló aláírását. A bevételezett összegről 
számla nem készült. A 100.000 Ft kaució nem került a pénztárba bevételezésre, és az 
elszámolás után kiadásra. A bevételi pénztárbizonylat nem tartalmazza csak a pénztáros és 
a befizető aláírását, az utalványozó, ellenőrző, könyvelő/érvényesítő aláírását a bizonylat 
nem tartalmazza. Az időszaki pénztárjelentés az ügyintéző aláírásán kívül az ellenőrző és az 
utalványozó aláírását nem tartalmazza.  
 

 Sz. R.: bérleti díj 2.000 Ft 
 
- Bérleti szerződés készült 2018.04.09-én, a bérlő és a polgármester aláírásával. 

Meghatározták benne a bérlet tárgyát: bérlete 2018.08.31-én, 2 db sörpad-garnitúra bérleti 
díja (1.000 Ft/garnitúra) A fizetés módja készpénz, a szerződés aláírásakor. 

- Számla száma: KS -728296S-2018/167. Fizetés módja: csekk, Kelte: 2018.10.19. Teljesítés 
dátuma:2018.09.10. Fizetési határidő: 2018.09.10. Összege: 2.000 Ft (AAM) Sörpad-garnitúra 
bérleti díj 
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- Bevételi pénztárbizonylat: száma B-2018/28296/23/9, 2.000 Ft, Pénztáros és Berényi Éva 
(befizető) ?? 

- Bevételi utalványrendelet: száma 2018/2531. összege nettó 2.000 Ft, Áfa (adó alól mentes),  
 
Hiba, hogy a szerződés 2018.08.31-én azonnali fizetést rögzített, a pénztárba viszont 2018. 
09.10-én került Berényi Éva által befizetésre. A számla 2018.10.19-én került kibocsátásra 
helytelen teljesítési dátummal, mivel készpénzfizetés esetén mindhárom dátumnak meg 
kell egyezni (2018.08.31.). Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a 
pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, az érvényesítő, az utalványozó, a kötelezettségvállaló 
aláírását. 
 
- M. Gy.né: lakásbérleti díj 6.700 Ft 
- Lakásbérleti szerződés-módosítás: 2007.10.10. bérleti díj: 100Ft/m2/hó, összesen 4.800 

Ft/hó. Befizetés tárgyhó 15.-én előre. A számla 6.700 Ft-ról szól, a 2018.évi módosítás nem 
került az ellenőrzés látókörébe. 

- Számla száma: KS -728296S-2018/158. Fizetés módja: csekk, Kelte: 2018.10.19. Teljesítés 
dátuma:2018.08.24. Fizetési határidő: 2018.08.24. Összege: 6.700 Ft (AAM) 

- Befizetés K&H Bank: „Postai jóváírás” 2018.08.22-én 6.700 Ft,  
- Bevételi utalványrendelet: száma 2018/2505. összege nettó 6.700 Ft, Áfa (adó alól mentes),  
 
Hiba, hogy a számla nem tartalmazza, hogy a bérleti díj melyik hónapra vonatkozik. 
Tárgyhavi bérlet esetén a számlát már tárgyhónap elején ki kell állítani, hogy a bérlő – a 
szerződésnek megfelelően tárgyhónap 15.-éig be tudja fizetni. A számla pénzügyi 
teljesítéséhez képest is két hónappal később került a számla kiállításra. (Csekkes befizetés 
helyett célszerű volna a készpénzben a házipénztárba befizetni a bérleti díjat, mivel a 
csekkes befizetés esetén jelentős a bankköltség vonzat, ami a pénztári befizetésnél nem 
jelentkezik.) 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, a kötelezettségvállaló aláírását. 
 

 B. E.: bérleti díj 16.000 Ft 
 

- Sátor és sörpad bérleti szerződés készült 2018.06.29-én, a bérlő és a polgármester 
aláírásával. Meghatározták benne a bérlet időtartamát, a bérleti díjat (6 db sörpad 1.000 Ft/db, 
és 2 sátortagnyi sátor) összesen 16.000 Ft. A fizetés határidejére, és módjára nem tér ki a 
szerződés. 

- Számla: KS-728296S-2018/142, 16.000 Ft (Áfa kulcs: AAM) fizetés módja: átutalás, teljesítés 
dátuma 2018.07.26. Számla kelte: 2018.10.19. Fizetési határidő:2018.07.26.  

- Befizetés K&H Bank: „Átutalás jóváírás” 2018.07.26-án 16.000 Ft,  
- Bevételi utalványrendelet: száma: 2018/2961, nettó 11.250 Ft, Áfa (adó alól mentes),  
 
A számla pénzügyi teljesítéséhez képest három hónappal később került a számla 
kiállításra. Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az 
ellenőrző, az érvényesítő, az utalványozó, a kötelezettségvállaló aláírását. A számla 
keltéhez képest a banki átutalás kelte három hónappal korábbi. 
 

 P. K.: falubusz elszámolás 24.480 Ft 
 

 
- Megrendelés: kelte: 2018.08.08. tárgya: Falubusz bérlete 2018.09.14.-2019.09.17. között 9 fő 

utazása Vámosszabadi – Wildalpen – Vámosszabadi, mellékelve: utas lista 9 fővel 
- Visszaigazoló lap: az önkormányzat a megrendelést visszaigazolta: 2018.09.10. 
- Nyilatkozat a kizáró okokról: a 21 éven aluli életkor, de a megrendelő születési idejét a 

megrendelő és a visszaigazolás nem tartalmazza, a 2 éven túl szerzett jogosítvány, viszont 
ennek igazolására a jogosítvány másolata sincs mellékelve. 
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- Használatbavételi megállapodás: 2019.09.10.  A 6. pontban hivatkoznak a kaucióra, és a 35 
Ft/km bérleti díjra. Falubusz elszámolás (kelte: 2018.06.18.) Összes megtett km: 728, 
elszámolás alapja: 35 Ft/km, Használati díj: 35x728=25.480 Ft/ készpénzes.  

- Csatolva 2 db menetlevél: BR 0213141. és BR 0213142. (357 + 371 km =728 km) 
- Bevételi utalványrendelet: száma: 2018/2207. nettó 25.480 Ft, Áfa (adó alól mentes), 

megjegyzés: falubusz elszámolás, de nincs elszámolás mellékelve. 
- Bevételi pénztárbizonylat: kelte:2019.09.24. száma: B-2018/28296/25/6. Tétel megnevezése: 

Falubusz elszámolás, Bruttó összeg: 25.480 Ft (számítás:728x35=25.480 Ft) 
- Pénztárjelentés: 2018.09…- 09.28-ig (Időszaki pénztárjelentés) programból nyomtatva(??) 

2018.09.24-i 25.480 Ft-os bevételt nem tartalmazza.  
 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, a kötelezettségvállaló aláírását. A bevételezett összegről 
számla nem készült. Ha volt – mivel a Használatbavételi megállapodás előírta - 100.000 Ft 
kaució, az nem került a pénztárba bevételezésre, és az elszámolás után kiadásra. A bevételi 
pénztárbizonylat nem tartalmazza csak a pénztáros és a befizető aláírását, az utalványozó, 
ellenőrző, könyvelő/érvényesítő aláírását a bizonylat nem tartalmazza. Az időszaki 
pénztárjelentésen az ügyintéző aláírásán kívül az ellenőrző és az utalványozó aláírása nem 
szerepel.  
  

 B.-K. K.: bérleti díj 11.250 Ft 
 

- Bérleti szerződés készült 2018.09.10-én, a bérlő és a polgármester aláírásával. 
Meghatározták benne a bérlet tárgyát: tornaterem bérlet, és a bérlet időtartamát (2018.09.14.-
2019.06.30), valamint a bérleti díjat (1.500 Ft/óra) Befizetés: tárgyhónapot követő 10.-ig. 

- Számla: KS-728296S-2018/199, 7,5 óra x 1.500 Ft=11.250 Ft (Áfa kulcs: AAM) fizetés módja: 
átutalás, teljesítés dátuma 2018.11.14. Számla kelte: 2018.12.15. Fizetési 
határidő:2018.11.14.  

- Befizetés K&H Bank: „Átutalás jóváírás” 2018.11.14-én 11.250 Ft, megjegyzés rovatban: 
október 13-tól november 10-ig tartó terembérletre hivatkozik. 

- Bevételi utalványrendelet: száma: 2018/2961, nettó 11.250 Ft, Áfa (adó alól mentes),  
 
Hiba, hogy a szerződésben nem került meghatározásra a teljesítésigazoló, azaz hogy ki és 
mi módon igazolja az igénybe vett órákat. A számla nem tartalmazza, hogy melyik hónapra 
vonatkozik, és nem a szerződésnek megfelelően lett kiállítva. 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, a kötelezettségvállaló aláírását. A számla keltéhez képest a 
banki átutalás kelte egy hónappal korábbi. 
 

 N.-F. Kft. (Sz. M.): Ravatalozó bérlet 6.000 Ft 
 
- Bérleti szerződés készült 2018.11.28-án, a bérlő és a polgármester aláírásával. 

Meghatározták benne a bérlet tárgyát (Civil terem bérleti díja) időtartamát 2018.11.28. 9.00-
14.00, a bérleti díjat (3.000 Ft/2óra, + minden megkezdett további óra 1.000 Ft/óra) összesen 
6.000 Ft.  

- Számla: KS-728296S-2018/203, 6.000 Ft (Áfa kulcs: AAM) fizetés módja: csekk, helyesen 
készpénz, a teljesítés dátuma 2018.11.28. Számla kelte: 2018.12.15. Fizetési 
határidő:2018.11.28. Megjegyzés Civil terem bérleti díj 

- Bevételi pénztárbizonylat: 2018.11.28, B-2018/28296/313. bérleti díj 6.000 Ft Aláírások 
rendben, befizető: Berényi Éva ?? 

- Bevételi utalványrendelet: száma: 2018/2965, nettó 6.000 Ft, Áfa (adó alól mentes), 
megjegyzés Ravatalozó bérlet?? 

 
Hiba, hogy a bevételi utalványrendeleten és a bevételi pénztárbizonylaton a bevételi jogcím 
nem egyezik. A készpénzt pénztárba befizetőnél nem a szerződő fél szerepel. 
A bérleti díj összege 2018.11.28-án a pénztárba befizetésre került, a számla 2018.12.15-én 
került kiállításra. 
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Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, a kötelezettségvállaló aláírását.  
 
4.2. Önkormányzati vagyon , vagyonkezelésbe adásból származó bevételek: 
 
 
 

 Pannon-Víz: vagyonhasznosítás 53.264 Ft bevétel 
 
- Szerződés: Az önkormányzat (Vagyonkezelésbe adó tulajdonos) és a Pannon-Víz 

Zrt.(Vagyonkezelő) Vagyonkezelési szerződést kötött 2012.12.31-én 35 évre, hogy a 
Vagyonkezelő gondoskodjon a vagyonkezelésbe adó tulajdonos víziközmű vagyonával való 
szakszerű gondoskodásról, a víziközművek szakszerű működtetéséről, rekonstrukciójáról és 
felújításáról, gördülő fejlesztési terv készítéséről, vagyonbiztosítási szerződés kötéséről. A 
szerződés tárgya kiterjed a közműves ivóvízellátásra, tüzivíz biztosítására, a közműves 
szennyvízelvezetésre, egyesített rendszer esetén csapadékvíz elvezetésre és tisztításra. A 
vagyonkezelési díj a tárgyév első napján vagyonkezelésbe adott eszközök könyv szerinti 
bruttó értékének 0,1 %-a. Az éves nettó díj+ Áfát a Vagyonkezelésbe adó tulajdonos félévente 
számlázza két egyenlő részletben, a tárgyi félévet követő hó 10-ig, 8 napos fizetési 
határidővel. 

- Számla: KS-728296S-2018/20, 53.264 Ft (Áfa kulcs: AAM) fizetés módja: átutalás teljesítés 
dátuma 2018.04.01. Számla kelte: 2018.04.27. Fizetési határidő:2018.05.05. Megjegyzés: 
2017.II.félév. 

- Befizetés K&H Bank: „Átutalás jóváírás” 2018.05.04-én 53.264 Ft,  
- Bevételi utalványrendelet: száma: 2018/260, nettó 53.264 Ft, Áfa (adó alól mentes),  
 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, és a kötelezettségvállaló aláírását. A szerződésben 
szereplő számlázási feltétel alapján 2018.január 10-ig ki kellett volna számlázni a 
vagyonkezelési díjat. A fizetési határidő megfelelő. A számlázott összeg helyességét 
melléklet hiányában az ellenőrzés nem tudja, csatolni kellene a 2017.évi beszámolóban 
szereplő – Pannon-Víz Zrt-nek vagyonkezelésbe adott eszközök Bruttó értékéről szóló 
dokumentumot. A számítás alapját képező adatokat mellékelni kell a számlához. 
 
4.3. Önkormányzati vagyon haszonbérbe adásából származó bevétel: 
 

 I. M.: földbérlet 94.788 Ft 
 

- Szerződés nem állt rendelkezésre. 
- Számla: KS-728296S-2018/196, 94.788 Ft (Áfa kulcs: AAM) fizetés módja: csekk?? teljesítés 

dátuma 2018.10.31. Számla kelte: 2018.12.15. Fizetési határidő:2018.10.31. 
- Befizetés K&H Bank: „Postai jóváírás” 2018.10.31-én 94.788 Ft,  
- Bevételi utalványrendelet nettó 94.788 Ft, Áfa (adó alól mentes),  
 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, és a kötelezettségvállaló aláírását. A bérleti díj összege 
2018.10.21-én a bankszámlára befizetésre került, a számla több mint egy hónappal később 
2018.12.15-én került kiállításra. 
 
 

 B. A. Zrt. 2018. évi bérleti díj 83.490 Ft 
 
- Szerződés nem áll rendelkezésre. 
- Számla: KS-728296S-2018/215, 83.490 Ft (Áfa kulcs: AAM) fizetés módja: átutalás, teljesítés 

dátuma 2018.12.31. Számla kelte: 2018.12.19. Fizetési határidő:2018.12.31. Megjegyzés: 
földhaszonbérleti díj. 
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- Befizetés K&H Bank: „Átutalási jóváírás” 2018.12.20-án 83.490 Ft,  
- Bevételi utalványrendelet nettó 83.490 Ft, Áfa (adó alól mentes),  
 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, és a kötelezettségvállaló aláírását. 
 
 
4.4. Egyéb különféle szolgáltatások bevételei: 
 

 M. J.: sírhelymegváltás, 4.800 Ft bevétel. 
 
- számla: KS-728296S-2018/10. Kelte: 2018.04.26. Teljesítés: 2018.01.16. Fizetési határidő: 

2018.01.16. (mennyiség 25 év, egységár 192 Ft/év) számla összege: 4.800 Ft (AAM) Fizetés 
módja: csekk. 

- Bevételi utalványrendelet száma: 2018/248. Összege 4.800 Ft. 
- Befizetés K&H Bank: „Postai jóváírás” 2018.01.16-án 4.800 Ft,  
 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, és a kötelezettségvállaló aláírását. A sírhely megváltás  
összege 2018.01.16-án a bankszámlára befizetésre került, a számla több mint három 
hónappal később 2018.04.26-án került kiállításra. 
 
 

 Győri Tankerületi Központ: 157.500 Ft bevétel. 
 

- Vállalkozási szerződés: 2017. 08.07-én kelt az önkormányzat és Győri Tankerületi Központ 
között a Vámosszabadi tagiskola takarítási feladatainak ellátására, 2017.09.01-től 2018.08.31-
ig. A felek a megbízási díjat 52.500 Ft-ban határozták meg havonta, melyet negyedévente egy 
összegben kell megfizetni. Fizetési határidő: 15 nap 

- Számla: KS-728296S-2018/22. Kelte: 2018.04.27. Teljesítés: 2018.04.01. Fizetési határidő: 
2018.05.05. (mennyiség 3 hónap, egységár 52.500 Ft/hó) számla összege: 157.500 Ft (AAM) 
Fizetés módja: átutalás, fizetési határidő 8 nap. megjegyzés: 2017.IV.negyedév 

- Bevételi utalványrendelet száma: 2018/262. Összege 157.500 Ft. 
- Befizetés K&H Bank: „Átutalási jóváírás” 2018.05.24-én 157.500 Ft,  

 
- Megbízási szerződés: 2017.08.07-én kelt az önkormányzat és Győri Tankerületi Központ 

között a Vámosszabadi tagiskola gondnoki/karbantartási feladatainak ellátására, 2017.09.01-
től 2018.08.31-ig. A felek a megbízási díjat 52.500 Ft-ban határozták meg havonta, melyet 
negyedévente egy összegben kell megfizetni. Fizetési határidő: 15 nap 

- Számla: KS-728296S-2018/21. Kelte: 2018.04.27. Teljesítés: 2018.04.01. Fizetési határidő: 
2018.05.06. (mennyiség 3 hónap, egységár 52.500 Ft/hó) számla összege: 157.500 Ft (AAM) 
Fizetés módja: átutalás, fizetési határidő 8 nap. megjegyzés: 2017.IV.negyedév 

- Bevételi utalványrendelet száma: 2018/261. Összege 157.500 Ft. 
- Befizetés K&H Bank: „Átutalási jóváírás” 2018.05.22-én 157.500 Ft,  
 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendeletek nem tartalmazzák a pénzügyi ügyintéző, az 
ellenőrző, az érvényesítő, az utalványozó, és a kötelezettségvállaló aláírását. A 
szerződésben megállapított 15 napos fizetési határidő helyett 8 napos fizetési határidővel 
állították ki a számlákat, és már 2018.januárjában kellett volna az előző évet kiszámlázni. 
 

 Honvédelmi Minisztérium: terembérlet 13.000 Ft bevétel. 
 
- Bérleti szerződés készült 2017.12.19-én, a bérlő (Lukácsi Ilona) és a polgármester aláírásával. 

Meghatározták benne a bérlet tárgyát (60 fős díszterem bérleti díja) időtartamát 2017.12.21. 
14.00-18.00, a bérleti díjat 13.000 Ft. 
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- Számla (kézi) készpénzfizetési számla, Vevő: Honvédelmi Minisztérium, számlaszám HC4EA 
0258351, 13.000 Ft (Áfa kulcs: AAM) fizetés módja: készpénz, Számla kelte: 2018.01.08. 
Megjegyzés: terembérleti díj 

- Befizetés: pénztári bevételezési, és pénztárjelentést kérni. 
- Bevételi utalványrendelet: száma: 2018/243, nettó 13.000 Ft, Áfa (adó alól mentes) 

 
Súlyos hiba, hogy az utalványrendelet nem tartalmazza a pénzügyi ügyintéző, az ellenőrző, 
az érvényesítő, az utalványozó, és a kötelezettségvállaló aláírását.  
 
Az ellenőrzés a fenti megállapítások alapján az alábbiakat javasolta:  
 

 Az önkormányzati bevételek – ellenőrzés által vizsgált - utalványrendeletei, kiadási 
pénztárbizonylatai a kötelező előírásokat nem tartalmazzák, utalványozás, érvényesítés 
nélkül a kifizetések szabálytalanul történnek. 

 A falubusz bérbeadásánál megállapított kizáró tényezőknek minden dokumentumban 
egységesnek kell lenni, az igazolásukat meg kell követelni. 

 A falubusz szolgáltatás ellenértékéről számlát kell kibocsátani. 

 Az előírt kaució megfizetésétől nem lehet eltekinteni, a kaució pénzügyi elszámolását 
szabályosan kell végezni (pénztárba bevételezés és kiadás). 

 A számlák kiállításánál a folyamatos teljesítésre vonatkozó dátumok használatát az eseti 
bérleti díjaknál nem kell használni. 

 A bérleti szerződésben szereplő bevételi jogcímek egyezőségére a számlán és az 
utalványrendeleten nagyobb figyelmet kell fordítani. 

 Az azonos jogcímű bevételeket azonos főkönyvi számokra kell könyvelni. 

 A bevételi alapdokumentumokat (megrendelés, számla, utalványrendelet) a kifizetéshez 
csatolni szükséges. 

 A szerződésben, megrendelésekben meghatározott feltételeket minden esetben be kell 
tartani (számlázási idő, fizetési feltételek). 
 
 

 
 
 
Kislőd, 2019. május 30. 
 
                                                                                             Balogh Erika 
                   belső ellenőr  
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M e g i s m e r é s i  z á r a d é k  
 
 
A Belső Ellenőrzés által 2019. május 15-től – június 15-ig végzett szabályszerűségi ellenőrzés 
keretében készült ellenőrzési jelentés egy példányát megismerés végett átvettem. 
A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. § (2) 
bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy amennyiben a jelentésben foglaltakkal kapcsolatban 
észrevételt kívánok tenni, azt a jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül megküldünk a 
Belső Ellenőr részére. 
 
 
Vámosszabadi, 2019. június 
 

                                                                                                    
                                                                            
dr. Hajnal Jenő jegyző 

                                                                  
 

                                                                                
Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat elfogadom, és észrevételt nem kívánok tenni. 
 
 
Vámosszabadi, 2019. június 
 

 
 dr. Hajnal Jenő jegyző 
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TELJESSÉGI NYILATKOZAT 
 
 
 
Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a belső ellenőr számára átadott 

dokumentumok, legjobb tudásunk szerint, mindazon dokumentumok, nyomtatványok, adatok, 

információk, melyek szükségesek az adott állapot felméréséhez. Kijelentjük továbbá, hogy ezek a 

dokumentumok, adatok és információk megbízható, teljes körű információt tartalmaznak. 

 
 
 
Vámosszabadi, 2019. június 

 

 

 

           Ambrus Gellért                                                                  Kató Mária  

              polgármester                                                                       jegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


