


























































 NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Glöckler Ferenc a Balatonszemesi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési
szerv  vezetője  jogi  felelősségem tudatában  kijelentem,  hogy  az  előírásoknak  megfelelően
2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

–     a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és
hatékony működéséről,

–      olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti
célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

–      a  költségvetési  szerv  vagyonkezelésébe,  használatába  adott  vagyon  rendeltetésszerű
használatáról,  az  alapító  okiratban  megjelölt  tevékenységek  jogszabályban
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

–     a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

–     a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság
követelményeinek érvényesítéséről,

–      a  tervezési,  beszámolási,  információszolgáltatási  kötelezettségek  teljesítéséről,  azok
teljességéről és hitelességéről,

–     a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

–     az intézményi számviteli rendről,

–      olyan  rendszer  bevezetéséről,  amely  megfelelő  bizonyosságot  nyújt  az  eljárások
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot,
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

–     arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal
és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a
meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről
a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem,
a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Olyan környezet került kialakításra, melyben a szervezeti struktúra, felelősségi és határköri
viszonyok,  feladatok,  egyértelműen  meghatározottak,  a  szervezet  minden  szintjén
meghatározottak az etikai elvárások és átlátható a humánerőforrás kezelés.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

A kockázati tényezők figyelembevételével kockázatelemzési rendszer működik.



Szabályzat  rögzíti  a  szervezet  tevékenységével  kapcsolatos  kockázati  tényezőket,  a
felelősöket,  az  egyes  kockázatokkal  kapcsolatban  szükséges  intézkedéseket.  A  szervezeti
egységek vezetői felmérik az adott szervezeti egységre vonatkozó kockázatokat, mely alapján
meghatározásra kerülnek az újabb kontroll beavatkozási pontok.

Cél,  hogy  a  kockázatok  a  szervezet  minden  szintjén  ismertté  váljanak,  és  az  érintettek
azonosuljanak  velük,  mert  ez  biztosítja  a  lehetőséget  a  felismeréséhez,  mennyiségi  és
minőségi méréséhez, valamint a szükséges válaszlépések meghozatalához.

Kontrolltevékenységek:

A  kontrolltevékenység  a  belső  szabályzatok  és  munkaköri  leírások  alapján  működik.  A
gazdasági  folyamatokhoz  kapcsolódó  engedélyezési,  pénzügyi  teljesítési  tevékenységek
szabályozott  formában  működnek,  a  tevékenységek  külön  szervezeti  egységekhez,
személyekhez delegáltak. 

A gazdasági események elszámolása a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és
beszámolás szerint történt.

A költségvetési  gazdálkodás során az előzetes  és utólagos pénzügyi ellenőrzést  biztosítani
kell.

A  kontrolltevékenység  erősítése  szükséges  a  szervezeti  hatékonyság  növeléséhez,  a
folyamatosan változó szabályozás lekövetése érdekében. 

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információ  és  kommunikáció  a  teljes  kontrollrendszert  átszövi  a  fentről  lefelé  történő
kommunikációt  (célok és elvárások,  értékelés,  feladatok kijelölése,  felelősök megnevezése
folyamatosan megtörténik).

Az iratkezelés gyakorlata megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

Kiemelten fontos, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes
szervhez, szervezeti egységhez, illetve személyhez.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés működtetése, függetlensége biztosított volt. A szervezeten belül a belső és
külső ellenőrzések koordinációja, megállapításainak, javaslatainak hasznosítása folyamatosan
megtörténik.

Hangsúlyosan  meg  kell  határozni  azokat  a  célokat,  amelyeket  a  monitoring  eszközök
alkalmazásával el kívánunk érni. Ki kell küszöbölni az operatív működés során, hogy a hiba
bekövetkezése,  észlelése  között  eltelt  idő  a  döntés-előkészítést,  döntéseket  negatívan
befolyásolja.

Indokolt esetekben ki kell vizsgálni a monitoring eljárások során észlelt problémák okait, az
észlelt problémák megszüntetése érdekében intézkedéseket kell tenni. 



Kijelentem,  hogy  a  benyújtott  beszámolók  a  jogszabályi  előírások  szerint  a  valóságnak
megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre
vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett  költségvetési  szerv gazdasági vezetője  eleget tett  tárgyévben esedékes
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem 

Kelt: Balatonszemes, 2022. május 25.
Dr. Glöckler Ferenc
            jegyző

B)  Az  A)  pontban  meghatározott  nyilatkozatot  az  alábbiak  miatt  nem  áll  módomban
megtenni:

Kelt: ..................................

P. H.
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     aláírás


