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A Teriileti Szociilis Szolg6lat alapell6t6s keretdben biztositja a keioletber 616, szocidlisan r6szonrl6k
rCszere a szocialis 6tkeztetdst, nappali ellat6s(, hCzi segits6g,nyirjtdst, jelz6rendszeres haz-i

segitsdgnyrjtast. A Szolgrilat rn0kddteti a Nyugdijas Seg{t6 Szolgflatot.

A Szolgrilat 3 telephelydD Osszssen l8 gondoz6n6 lCtja el a tertileti gondozisi feladatokat.
2019 6vben 6tlagosan 136 f6 rCszere biztositottunk gondozist havi szinten.
A Veles P. u int6zrn6nyben l0 f6 gondoz6n6 6s I 6 csopottvezet6, a J{nos u. intdz:ncnyUukben 5 f6
gondoz6n6 6s I f6 csoporwezet6, a Vid6mvdsdr u. intdzu6uyben pedig 3 ft gondoz6n6 6s I E
csoportvezet6 ldtnak el telilleti gondozisi feladatot.
A kcrolotben 4 telephclyen id6sek klubja rn(rkodik, ahol 200 fb rdszdrc biztositunk elldt6st, ebb{l 66 f6
vctt ig6nybe Ctkez€.st is.
A klubokbarr 4 telephelyen 5f6 klubgondozonO 6s 3 klubvezet6 ldtta el a klubfolsdBtokat.
ENO- ban egr vezet6 6s 4 gondoz6u6 Htta el az €rtehni fogyarckosokkal kapcsolatos munkikat.
A Szociilis konyhdn egy clelmez6svezotd I f6 szakrcs is 3 konyhai kiscgit6 dolgozott.
A jelz6rendszercs h6zi segltsegnyrijtiisban l2 f6 gondozon6 heti forg6 rendszelben ldtja el az tigreleti
feladatokat, egr f6 koordiniior ilrinyitAsaval.
Ul6bbi szolgrillatds biztons{igol nyijt azoknak a f6leg e$/edtil el6 id6s ernbereknek, akik egdszsdgi,

mentilis rillapotuk, vagy krizishelyzetiik miatt riszolulnak a Syors segits€grc.
2019- ben 6tlagban 80 k6szillCk volt kihelyez-vc az cllitoftakn6l.
Az dtkeztetdst szolgelatunk heti 6 napra biztosi{a az ig6ny16k dszdre.
2019 6vben dsszesen 620 fd reszesiilt szociilis 6tkez€sben, iiletve a Cogit6 Alapitv{ny rdszerc

etlagbau naponta 40 [6 r6szere bizlosthuk 6tkcz6st.

A 25 16 litelmi Fogyatikosok Nappali Otthona ell6tottja szirndra napi h6rornszori dtkez€st, is
foglalkoztat6sl biztos(tottunk. Atlagban 20 f6 vette igdnybe a h6rornszori 6tkczest.

Nyugdljasok Segit6 Szolgrilata a kcrtletben dl6 rdszorukaknak nlljt ingyenes segitseget a hriz koriili
rnunk6k elvigzesdben, ezor feltil szillitdsi szrlgiltat6st vdgez.
2019 6vben a Nyugdijasok Scgit6 SzolgAlatdn kercszt0l ll05 fo r€sz6le bifiositontlnk ingyenes

szolgdltatest, ebb6l 830 fb vctrc igdnybe az ingyenes szrillitrisi szolgiltat{st. hdzktirlili nnnrlovdgzest
172 t6, 104 f6 a kisbusszal ttirt€no v6sar!{si lehetos€gct.
A ,,Katlints Nagyi" progmnr kereteben ingyenes szinrit6g6Pcs tanfolyanrot biztositunk a kefiiletben
el6 nyugdijasok szirnira. l-Lilom csopodban rDitlcgy 3 5 f6 r'6szdle biztositotttrk a kdpzdst.
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Bevitelak teljesiildse

Bev6teli forrisaink az dtkezds, gorrdozis, jelz6rendszer t6r'it6si dlj, ktizvctitctt szo196ltat6sok
ellen6rt6ke, illetuc AFA visszatCritisb6l tev6dnek dssze.

Szolgriltatesok ellendrteke
Kttzvotitott szol g6ltat6sok cllcndrtdke
Kiszdrnl6zott AFA
ArA brrdt"l
dsszcscn bcv6tel:

80.250 c.-
2.163 e.-

l,6.97 4 e.-
30.843 e.-

130.230 e.-

Finanszirozdsi bev6telek: 401.015 c.-

Kiotfuisok ttlnkulisa

Szcmdtyi juttatisoh:

Az enged€lyezett l6tszim 2019 - bcn 73 f6 volt ebbol teljes rnunkaid6ben foglalkozlatott 7l f6,
dszmunkaid6ben pedig 4 16.

Szern6lyi j uttat6sok 2019 tvben216.847 e Ft- 94,4 %-os adnyban alakultak.
A nrunkaad6kat terhel6j6ruldkok 46,698 ePt- 93,Zok a teFr'ezett kcrcten beliil teljesUlt.

Az <inkint villalt feladatok sz-erndlyi ktiltsdgci: 12.093 e

A munkaad6kat terhelo j6ru l6kok: 2.102 e

Dologi kiarlisoh 205.61I e Irt 88,4 % -bao tcljcsiiltck

Az iink6nt vSllalt feladatok dologi hiilts6gei: 8,345 e

Beruhrizfsok 7.429 e Ft

2019 Cvben els6sorban a folyamatos nriikod6shez elengedhetetleniil sziiks6ges eszktiz<ik beszerzdse
val6sult meg.
Az intizm6nyekben a karbantaft6si, tbst6si rnunk6latok elydgzdse megtdrtdnt.
2019 6vi ktilts6gvetdsben el6irinyzott kelctdsszcgekct id6a6nyosan, tervszeriren, a takar6koss6gi

szempontokat szcm el6tt tartva haszndltuk fel.

Kiilts6gvet6si maradvdn 35.709 c [rt, arni bdr es jirul6k, illewe dologi nraradvrinyb6l tcvodik cissze

Az intiznftny wgluutintk rlokukiso

A'l'cdileti Szocihlis Szolg6lat vag/onlit. kdp€zi a Veres P6ter u, Jdnos u, Vidirnv{s6r u. gondoz6si

csopoftok, valamint Sz.oci6lis Konyha, ENO iptileteinek tartozdkai, kis 6s nagy 6dik0 leltfuba vett
trirgyai: birtorzat, (kedi bttozat) konyhai bcrcndczisek, 6telmelegit6 pultok, sz6rnit6g6pek,

hhad6stechnikai belendez6sek, konyhai cszkoztik, rnos6konyha felszereldsek, mos6g6pek, porsziv6k,

bojlerck, fodniszati b(rtorzt 6s eszkdziik.



A konyha vagyon6t stitogipek, mosfi, mosogat6gdpek, konyha gdpck, hfitoszekdnyek, is cgvib
eszJ(dzdk kdpczik.

A k0lts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszcr6r6l 6s bels6 ellcn<irz6s6r6l sz.6l6 310/2011.
(XII. 31.) Konn. rendelet (a tovibbiakban: Korm. rendclct) ll. g (l) bekezd6se alapjen a

kdltsdgvet6si szelv vezct6je kdteles a Kolm. rendelet l. nrell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban iddkelni a kdlts6gvet6si szerv bels6 kontrollrendszerenek min6s6g6t. Iovibb6
a I t. $ (2a) bekezddse kimondja, hogy ,,A helyi Ankormdnyzati kAltsig,etdsi szerv yezetdje o
nyilalkozutot az ives kbltsdgvel4si beszdmol|val egyiin biildi meg az irtinyitd szert
vezediAnek A vezel6i nyilatkozalot a polgdrmesler a ztirszcimadtisi rentlelet tentezelivel
egt l! teieszti q kdpvisel(;lesliilet eli."

l-entiek szerinti kdtelezettsdgemnek megfelelve teszem meg a krivetkez6 nyilatkozatot:

Vezet6i nvilatkozat l bcls6 l<ontrollrentlszer miihtid6s616l

A) Alulirott Baloghn6 Szab6 Olga a XVI. keriilet Onkormrhyzat Ter0leti Szocidlis Szolgailat
k6ltsdgvetesi szel vezet6je jogi felel6ss6gem tudatAban kijelcntem, hogy az el6fr6soknak
meglbleloen a 2019, 6vben az {ltalam vezelett kdltsdgvetesi szetrn6l gondoskodtam

! a bels6 kontrolhendszer kialakitdsdr6l, valaminl szabdlyszerii, credminyes,
gaz das6gos 6s hat6kony mirkdd6s6r6l,

F olyan szcrvezett kultut" kialakitdsdr6l, amely biztositja az elkdtelezettsCget a

szsrvezeti c6lok 6s 6r16kek ir6nt, valamint alkalmas az integri&is 6rv6nyesit6sdnek
biztosit6sara,

) a kdltsdgvet6si szerv vagyonkezel6sibe, hasznilatSba adott vagyon rendeltetdsszerfi
haszn6lat6rol, az alapit6 okiratban megjel<ilt tev6kenys6gek jogszab6lyban
meghatdrozott kdvetelm6nyeknck megfelel6 ell6tAs6r6l,

! a lendelkez-6sre 6116 el6irrinyzatok c6lnak megfelel6 felhaszn6l6s6rnl,
) a kOltsdgvetdsi szew tev6kenys6gCben a hatikonysdg, eredmdnyessdg is a

gazdasiigoss69 k<ivetelm6nyeinek 6rv6nyesitds6r6l,
) a tenezesi, besz6rnolisi, infonn6ci6szolg6ltatasi kdtelezetts6gek teljesitisir6l, azok

teljess6gdr6l 6s hiteless6gir'<il,
! a gazd6lkoddsi lehet6sdgek 6s a kdtelczcftsdgek <isszhangi6r6l,
) az int6zm6nyi szamviteli rendxjl,
) olyan r€ndszer bevezet6s6r6l, an,ely meglblelo bizonyoss6got nytjt az eljArrisok

jogszeriis6g6re 6s szabdlyszer0s6g6re vonatkoz6an, biztositja az elsz6n]oltathat6sigot,
tovibb6 megfelel a hazai 6s kdzdssdgi szabrilyoknak,

l alr6l, hogy a vezet6k a szervezet minden sziutjdn tiszt6ban lcgyenek a kittizOtt
c6lokkal 6s az azok el6r6sCt segit6 eszktizdkkel annak 6rdekdben, hogy v6gre tudjdk
hajtani a meghat6rozott feladatokat 6s irt6kelni tudjrik az el6rt eredm6nyeket. E
tevdkenysCglcil a vezet6i beszdmoltat6s reudszerdn kereszttil [olyamatos inlolmrici15val
rcndelkeztcm, a tev6kenys6get folyamatosan 6r16keltenr.

A vonatkoz6 jogszab|lyok bels6 kontrolh'cndszen'e vonatkoz6 el6irrisainak az al6bbiak szerinl
tettem clcgct:
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Kontlollk6r'nyezet:
- Szrrvezeti cdlrcndszer'6s szerryezeti felCpitis: Az intdzn.r6ny c6ljai meghat6rozottak, a

feladatelldt6s ldszletes szab6lyai az SzMSz-ben r0gz,it6sre kcrtiltek. Az SzMSz a
jogszab6lyban el6id kdtelez6 tartalmi elemeket tafalmazza, az SzMSz az alapit6
okirattal osszhangban van. Az SzMSz rCszit kdp ezi az int|ztllly sz.ervczeti fel€pit6se,
amely valamennyi munkakdlre vonatkoz6an 6ttekinthet6en taftalrnazza a szelvezetell
belUl ellbglalt helyet, az al6- ftld- 6s mellClendelts6gi viszonyokat.

- Bels6 szabdlyzatok: Az \ntEz.m€ny rendelkezil( megfelel6 bels6 szabAlyzah endszerrcl,
amelyet folyamatosan altualizll a jogszab6lyi ds bels6 vdltoz6sok szerint. A bels6
szab6lyzatokat a munkat6rsak isrnerik ds alkahnazz6k.

- Feladat- 6s feleldssCgi k6r<ik: Az intdzmdnyi t'eladatkdrdk az SzMSz,ben
meghatfiodsra kerti{tck. Valzunennyi dolgoz6 rendelkezik munkakciri leiriissal,
amelyekben r6szletesen megtalilhat6ak az ellitand6 feladatkdrdk, a felekiss6gi- ds
hataskdr'6k-

- Folyamatok meghatAlozisa 6s dokurne ntiiliisa: Az intdzmdriy elkdszitette 6s

folyamatosan aktualizilja a kdltsCgvet6si szery ellen6rzdsi nyon:vonalait.
- Hum6ner6for6s: Az intdzm6nyn6l a humiiner6fbrds-kezelds 6tlathat6, a kiv6lasztdsi

rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatisdn 6t az dszt0nz6 rendszerig. Az
int6zndny gondot fordit a ltumriner6fon'6s ntegl'elelo kivdlaszt6sara, megtartiisdra,
fejlesztdsdre, hat6kony 6s eredm6nyes loglalkoztatdsira, megbecstil6s6rc.

- Etikai 6rtdkek 6s integrit{s: Az intdz-miny miikdd6sdben drvdnyesiilnek a szakmai
felk6sztiltsdg, a p6r'tatlans6g 6s elfogulatlans6g, az erk<ilcsi fcddhetetlens6g 6rt6kei,
biztositva van a kdz6rdek el6t6rbe helyezdse a nragiin6rdekkel szemben. A szelvezetet
6s a muntav6llal6it is integdtas jellemzi, az alkalmazott nr6dszerek Cs tev6kenys6gek
dsszhangban vannak a szervezeti cClokkal 6s az etikai dr€kekl<el. A munkavdllal6k az
etikai elv6r6soknak mcgfelcl6en cselekszenek.

Integr'dlt kock6zatkezel6si r endszer:
- A kock6:zatok meghatdroz6sa 6s felm6r'ise: Az inttzn€ny tev6kenys6g6ben,

gazd6tkodds6ban rej16 kockirzatokat nreg6llapitottuk 6s felm6rtiik.
- A kockizatok elemz6se: Meghatdroztuk a felm6rt kock6zatok bekdvetkezdsi

val6szinfis6gdt Cs az intdzmdny szcrvezeti cdljaila gyakorolt hatas6t. Ezek alapjfn a

kock6zatok tangsorol6sa megtdt6nt.
- A kock6zatok kezel6se: Minden felmirt 6s rangsorolt kockdzat eset6ben

meghat6roaisra kerillt a kock6zatkezelis m6dja, a kockiizatkezclist a vezet6s minden
fol yamatba beigy azoltan v 6gzi.

- A kockdzatkezel6s fblyamat6nak feliilvizsg6lata: Az intdzm6ny nagysiigrendj6re
tekintettel a kialakitott kockdzatkezclisi lendszer megfclcl6, a bekdvetkezett
vr4ltoz6sokioz- igazitisa megtdrtdnik. Az. alkalmazott kockdzatkezel6si rn6dszerek
megfelel6en segitik az int6zm6ny feladatell6tdsat, a szeFr'ezeti cdlok el6rcsdt.

- Csal6s, konupci6: A bels6 szab6lyzatok londszcre, a t'eladatok mcgosztesa, a feladat-,
felel6ssdgi- is hat6sk0r0k meghaterozottsega biztositja a sztiad6kossrigb6l eled6
szabrilytalansdgok, integdtAst s6lt6 esemenyek bekiivctkcz6sdnek mininraliz6l6srit.

Koutrolltevdkenys6gek :

- KontollstratCgi6k €s m6dszerek: A konhollstratdgidk is m6dszerek irgy kertiltek
kialakil6sra a szclvezet minden szintjdn, hogy biztosilsdk, hogy a kockiizatkczelds
sor5n a szervezeti cilokra hat6 kockdzatok a meghaterozott ttirdshtrtdrokon beliil
rnaladjanak. A kontrolltevdkenys6geken bcliil kiemelt szerepe van az cnged6lyez6si 6s
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j6vrihagy6si cljdlislcutlnch, valamilt az adatokhoz ds informdci6kltoz va16 hozz6fdr'6s
kontlollj6nalc.
Feladatk0r'rik sz6tviilaszt6sa: A szewczetcn beliil a feladat- 6s hatrisk0rtik
sz€tvAlasztasra kcriiltek olyan tbrm6ban, hogy egy szem6ly kezdben se

<isszpontosulhassanak olyan eszk<iz-Ok, jogok 6s lehet6s6gek, amelyek rrlvdn
clkertilheti a mrisok 6ltali ellentirzist, illcnc amclyck visszaildseke, csal6sokm aclnak
m6dot.
Feladatv6gzds lolytonoss6ga: A tlolgoz6k tlivoziisakor munkaktir ritadris-htvdtcli
jegyz6k<inyvck kdsztllnck, a tivoz6 dolgoz6 valamernyi folyamatban l6v6 tigye
beazonosithat6an keriil dtadiisra.

Infonniici6s 6s kommuuikiici6s rcndszer:
- Informdci6 6s konmr"mikilci6: Az intdzmdny vezet6se biztosilja, hogy a munkatirsak a

fcladanrk ell6t6s6hoz sziiks6ges rclcv6ns infomr6ci6khoz kell6 id6ben hozrijussanak.
Az int€zm6nyi korurunikiLci6 lbntos elemei a vezet<ii 6s bels6 drtekezletek.

- Iktatdsi rendszer': Az. inllzn|nyhez 6rkez.6, az intizmriny riltal ktilck tt is a szcrvczcten
beltil keletkczett iratok nyornon kdvetdsc az iktat6si rendszeren keresztiil val6sul meg.
Az int6zm6ny rendelkezik iratkezel6si szabdlyzattal, amely rdszletesen leirja, hogy
milyen eljdr6st kell kdvetni az irat keletkczdsritril annak tne gsenrmisitdsdig.

Nyomon kdvetdsi reldszer (mor toring):
- A szervezeti cdlok megval6sit6s6nak monitoringja: Az int6andny vezetese

folyamatos, naprak6sz inlbnnrici6kkal rendelkczik a szcrvczcti cilok
megval6sitdsar6l, amclynck cgyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatiirsak rendszeres

beszdlnoltat6sa.
- tse1s6 ellen6rzes: Az intdzm6ny bels6 ellenSrz6sdt a polgdnnestcri hivatal belstj

ellenorei l6tjdk cl. A bcls6 cllcn6tdk kockizatelemzds alapjdn hatrirozzi& meg az

int6zm6nyn6[ az ellen6rz6sek gyakoris6grit. A bels6 ellen6r0k munkAjukat a
jogszab6lyokban, a m6dszertani frtnrutat6kban ds az Onkorm6nyzat bels6 ellen6z6si
kdzikOnyvdbeir mcghatzirozottak alapjirn vrigzik.

- A belso kontrollok 6rt6kelise: A bels6 konlrollok 6rlikclise 2016-ban megtdrt6nt.
Kijelentern, hogy a benyirjlolt beszdmol6k a jogszabilyi eltiir6sok szerint a val6sfgnak
nregt-elel6cn, 6tl1ithat6an, teljes ktiriien cs pontosau tiikrijzik a sz6ban fbrg6 pdnziigyi 6vle
vonatkoz6 kiaddsokat ds bevdtelcket

Kclt: Butlapest, 2020. ru/rrciLis 10.

B) Az A) pontbatr tncghat6rozott n,vilatkozatot az alibbiak miatt ncm iiLll m6domban
nregtenni:

$
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Kclt: tsudapcst, 2020. rnlrcius l0

P. H,
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El6tcrjcsztds LF. szdmri melleklce i

2Ol9.6vi zirszimadfs

Sziiveges beszrlmol6

Int6zm6ny megnevez6se: Napraforg6 Csal6d- €s Gyermekj6l6ti
KSzpont
Ad6sz[m : 16923807 -l-42
Tel.:4030001
E-mail : napraforgo. info@bp I 6.hu

Budapest, 2020.03.04.

Hanul6n6 Kurdi Agres
IntCzndnyvezet6
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Felsdatelldtds dltaldnos drtdkeldse

Feladatai a veszdlyeztetett gyermekekkel kapcsolatos gyermekj6l6ti alapelkit6 tev6kenys6g, a
keriileti 6szlel<i- 6s jelzdrendszer miikdd6s6nek koordinrikisa, az 6nk6ntes alapri
csaltidgondoziis, mellyel 940 f6nek nyfjtottunk szolgriltat6st. A Szolg6lathoz be6rkezett,
veszdlyeztetetts6grol sz6l6 jelzisek szlima 2019-ben t)sszesen 792 volt, fbleg csalidi-
kapcsolati probl6miit, gyermekneveldsi nehdzsdgeket jeleztek, de az anyagi neh6zs6gekkel
kiizdokr6l is drkezett jelz6s. A jelzdsek sziima 2018-as 6vhez k6pest jelent<isen

megemelkedett, 285tel ttjbb esetben k6rtek seglts6get, tettek gyermekv6delmi ds szoci6lis
jelz6st, mint az el<jz6 dvben.
A term6szetbeni adomiinyok kdzvetitdsdnel kiemelkedo a Vdrdskeresztes

6lelmiszercsomagok koordindliisa, a Gyermekdtkeztetdsi Alapitv6nyon keresztiil t6rtdn<i
t6mogat6s 6s egyre ndvekvo sziimban az 6nk6ntes lakossrigi felaj6nl6sok.
Ruharakt:irunkban 2019-ben 64 alkalommal osztottunk ruh6t, a lakosok kdziil 243-an
kerestek fel minket. dsszesen I147 esetben.
Szolg6ltatisaink kdziil kiemelendo a h6tral6kkezel6si tan6csad:is.
A gyermekeknek, fiataloknak, csaliidoknak, nyugdijasoknak sz6l6 klubjainkon 159 fo
keriileti lakos vesz r6szt (Kamaszklub, T6rsasj6tdk klub, Filmklub, Mama-baba klub, Grizol6
kalandklub, AllAskeresok klubja, Alzheimer betegek hozzi$artoz6inak csoportja). H6rom
nyriri tibor szervez6s6vel 21 napra kinrlltunk programot a ny6ri sziinid6ben, mellyel 84 f6
gyermeket t:iboroztattunk.
Kertvirosi CsaLidi 5z6llit6 Szolgrilatunk m6g mindig tj szolgiiltat6snak sz6mit, melynek
c6lja, hogy a keriiletben dlo csalidoknak megkonnyitse a kiildnbOzo szolgiiltatdsokhoz val6
hozziflr€st (fejleszt6s, orvosi rendelo, specirilis oktatrisi int6zm6ny). A 2019-es dvben 88 f6
vette ig6nybe a szolgriltat{st, aisszesen 807 alkalommal.
A szolg:ilat szakmai egys6ge 6ltal ellitottak sz:ima: 1078 f6

CsaLid- 6s Gyermekj6l6ti Ktizpont
A Kdzpont hat6srigi csoportja, mely az esetmenedzserekb6l rill, 105 gy6mhivatali
int6zked6ssel drintett (v6delembe vett. ideiglenes hatrillyal elhelyezett, neveldsbe vett,
ut6gondozott, csaliidba fogadott) gyermek 6s csaLidja tigydben lAtta el az ezekhez kapcsol6d6
sokretii feladatot.
A krizpontba drkezett, hat6s:igi int6zked6st ig6nyl6 gyermekv6delmi veszdlyeztetettsdget
jelzo jelz6sek szima 2019-ben 197 volt.
Ezen kiviil a speciilis szolgriltatrisainkat fiogi tanricsadfs, pszichol6giai tanfcsadis,
fejlesztdpedag6giai foglalkozris) 5066 f6 vette igdnybe, dsszesen 3036 alkalommal. A
pszichol6giai 6s jogi tan6csadiis. valamint a h6traldkkezel6si tan6csad6s keresetts6g6t is

meghaladia ebben az dvben az 6vodai-iskolai szociiilis segitok 6ltal el6rt ldtsziim. Ovodai 6s

iskolai szocirilis segitr6ink rrunk6jrir6l igen sok pozitiv visszajelzds drkezik az

intdzmdnyekbol. Prevenci6s foglalkozrisaik ds fogad6 6riiik soriin ,14.19 f6t littak el.

A kiizpont, mint szakmai egys6g Sltal ell{tottak sz{ma: 5.405 f6

A kdt szakmai egysdg t ltul ellilottak szdnn: 6483 fii
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Kd lts dgv etds i b evi telek telj es illds e

A Csakid- 6s Gyermekj6ldti kdzpontnak sajet bev6tele nincs, csak t6ritdsmentes
szol giltat6sokat nyfj t.
Az int6zm6nynek dsszesen 99.426,- Ft saj6t bev6tele volt az al6bbi teriiletekrol:

. az Erzs5bet titbor iinkdlts6gdnek beszed6se (ellAtasi dijak sor)

. Pizmdny Plter Tudominyegyetem tereptandri dii (szolgriltatisok ellen6rt6ke)
o Telefon tov5bbszriml6z6s (Dr Szinnyaind Dr. Halabuk Agnes)
o Int6zm6nyi g6pkocsi sajrit cdlti haszn6lat6nak tov6bbsz6ml6ztisa az int€zmeny

gdpkocs i szab {lyzatdnak me gfe le I 6en

Finansziroztisi b ev itelek te lj es iilds e

Finansziroziisi bevdtelkdnt int6zmdnyiink rendelkezds6re 1965f7990,-Ft 6llt a 2019-es

k0ltsdgvetdsi 6vben.

Ki)lts igv etdsi kiadds o k ulukulds u
(kie melt e lfiirdnyzatonkdnti bontdsban)

A szem6lyi kiad:isok int6zm6nyi vonatkoziisiiban 92,3 7o-on teljesiiltek, maradviiny

10 955 893,-Ft.

A szem6lyi kiad6sok eset6ben a maradvriny k6pz6ddse ttlbb t6nyezore vezetheto vissza:

- A kapcsolattart6si iigyeletndl a maradviiny abb6l szrirmazik, hogy a

szolgiltatiis fixen elore nem megtervezheto, mivel a szolgiiltatds kihaszn6lts6ga

hulldmz6, ugyanakkor a tervez6sben a maximrilis kapacit6st kell figyelembe venni.
- A tavalyi 6vben a fluktueci6 sajnos kiemelkedoen magas volt, a szociSlis

szf'6r6ban jellemz6 helyzet minket is el6rt: 20 be- 6s kil6p6s tort6nt, ami az int6zm6nyi

engeddlyezett 41,25 flhiiz k6pest kiemelkedoen magas. Folyamatosan volt betoltetlen

6lliishelyiink, ami a szemdlyi juttatAsokon beliil tdbb soron jelent meg maradvdnykdnt
(alapilletm6ny, p6tl6kok, ruhiiati kOltsdgl6rit6s, SZEP k6rtya).

- A kbzleked6si k6lts6gl6rit6sen beliil a vid6k5l jdr6 munkatiirsak utaziisiit

tdritjtik a jogszabrily 6ltal megengedett mdrtdkben. A decemberi munk6ba j6r6s

janu6rban keriil leadiisra, igy ezek kifizetdse 6s kdnyveldse februiirra hriz6dik' a

rraradv6ny ebbol ds a szabadsdg iitemezdsek miatti bdrlet megtakarit6sokb6l

szirma;zik.

A jrirul6kok 93,5 yo-on teljesiiltek. maradv6ny I 948 291,- Ft-

A dologi kiadrisok 83 yo-on teljestiltek. maradviny 3 301 7'12,- Ft.

A dofogi kiad6sok vonatkoziisiban a maradviinyt az akibbiak magyarizzAk



a Kertviirosi Csalidi Sziillit6 Szolg6lat iizemanyag sziiks6glete szintdn nem
tervezhet6 fixen, a kihaszn5ltsrig a sz0nid6kben ds a tanitesi idtiszakban igen
kiiktnb6zrj, a 81,4%-os teljesiil6sndl pontosabban nem nagyon lehet tervezni.

Az informatikai eszkrizdk karbantartiisi szolgriltatrisrir6l a decemberi sz6mla
kdson drkezett, ilewe a szolgiltatrisi idoszak megjel6l6l6se hidnyos volt, igy ennek
k6nyveldse a 2020-as dvre csriszott.

A nem adatiitviteli cdlf t6vkozlesndl a be6rkezett sz6ml6k szint6n a 2020-as
kdny uel6si id6szaka csfsztak iit.

A belftildi kikiildet6s sor tartalmazza a munkakdrhdz kototten adott BKK
b6rletek ar6t. A betdltetlen 6ll6shelyek miatt kevesebb bdrletet vasaroltunk az elmtlt
6vben, mint a tervezett, amit a maxim6lis kapacitAsra kell term6szetesen tervezni.

Miikdddsi cdlt le nem vonhat6 AFA soron szerepld jelentosebb maradviiny
abb6l szrirmazik, hogy a szolg6ltat6k k6ziil, akikkel szerz6dtink, igen magas ar6nyban
vannak, akik alanyi AFA mentesek, a betervezett szirmlinotl szellemi tevdkenys6get
nem terhelte AFA.

Kdltsigvetdsi mdradvdny

A 2019. 6v kiilts6gvet6si maradvinya 11 931 389,- Ft

919 299,-Ft,, informatikai g6p, berendezds 6s felszerel6s beszerzdse (3 db szimit6g6p,
monitorral, programokkal,2 db notebook programokkal, illetve az [j szolg6ltat6ra val6
6t6ll6shoz sziiks6ges informatikai eszkdztik beszerzdse)
213 000,-Ft klimaberendez6s a sz6khelyen l6v6 tet6t6ri konyh6ba
140 779,- Ft irodabritorok k6t 6vodai 6s iskolai szoci6lis segitonek, a sz6kheiy aul6j6ba
tiltigarnitira
f30 625,- Ft projektor
I l3 303,- Ft konyhai berendez6sek (hiit6gdp, mikrohull6mti siito, vizforral6k)

A mrir 1,5 6ve iut6 [j szolgiiltatiis, az 6vodai 6s iskolai szociiilis segit6s sikerdt jelzi, hogy az

intdzmdnyek fel5l egyre t6bb 6rdekl6d6s ds megkeres6s irrinyul fel6jiik, igy a munkaterhel6s
megndvekeddse nriatt k6rtiik a fenntart6t6l az engeddlyezett ldtsz6mon beltil k6t fjabb
riflrishely bet0ltds6t. Az enged6ly azl. szim'(t k6lts6gvet6s m6dositdsnSl megkaptuk. A kdt tij
koll6ga sz6miira irodabritorokat (asztal, szdk), illetve informatikai eszkdzdket kellett
biztosftani.
Ezen leli.il folyamatos az eldregedett szrirnit6g6pek lecserdldse a szdkhelyen, mivel a

munkatiirsak jogszabrilyban ekiirt, b6s6ges - adminisztr6ci6ja szrimfl6g6pen zajlik.
Elromlott projektorunk helyett {ijat vettiink, ugyanfgy cserdre keriilt ndhiny az elhasznal6dott,
rdgi elektromos hiztart6si g6peink kiiziil.
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Legjelentosebb maradv6nyt 3 565 294,-Ft-ot az dptilet bejrirat6nak akad6lymentesitdsdnek
elmarad5sa kdpezte. A megval6sit6sr6l azdrt mondtunk le, mivel a fenntart6 elfogadott egy
nagyobb szabiisti 6talakitAst, mely drinti a bej6rat mellett 16v6, balesetveszdlyes szell6zriakna
betemetds6t, a b6lcsode elavult kaziinjiinak cserejdt 6s a Napraforg6 Kozpont dpiiletdnek
egy6b felfjitrisra szorul6 probldm6inak megoldris6t is az akadiilymentes bejrirat kialakit6sa
mellett. A kibovitett fel[j itiis azonban ritcsriszik a 2020-as dvre.

Kmt
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A kdltsdgvet6si szervek belso kontrollrendszer6rol ds belso ellen<irz6sdr6l sz6l6 37012011.
(XII.3l.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) ll. $ (l) bekezddse alapjrin a
kdlts6gvetdsi szerv vezetoje k<jteles a Korm. rendelet l. mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban drtdkelni a kdltsdgvet6si szerv bels6 kontrollrendszer6nek minos6gdt. Tov6bb6
a I l. $ (2a) bekezddse kimondja, hogy ,,A helyi Ankormdnyzati kdltsigvetisi szery vezetdje a
nyilatkozatot ttz ives kblt.sdgvetdsi beszdmolival eg tt kiildi meg az irdnyit6 szerv
vezetdjdnek- A vezetdi nyilotkozatot a polglirmester a zdrszdmaddsi rendelel temezetdvel
eg/iitt terjeszti o Mpvise16-testiilet e16."

Fentiek szerinti k6telezetts6gemnek megfelelve teszem meg a k0vetkez6 nyilatkozatot:

Y ezet6i nyilatkozat a bels6 kontrollrendszer miiktid6s616l

A) Alulirott Hanul6n6 Kurdi Agnes., a Napraforg6 Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti kOzpont
k6ltsdgvet6si szerv vezet6je jogi felelSss6gem tudat6ban kijelentem, hogy az eloir6soknak
megfelel<ien a 2018. €vben az titalam vezetett kOltsdgvetdsi szervndl gondoskodtam

) a belso kontrollrendszer kialakitris6r6l, valamint szabiilyszerii, eredm6nyes,
gazdasiigos 6s hat6kony miikdd6sdr6l,

) olyan szervezeti kultrira kialakitrisrir6l, amely biztositja az elkdtelezettsdget a

szervezeti c6lok 6s 6rt6kek irrint, valamint alkalmas az integritas drvdnyesit6sdnek
biztosftesiira,

F a k0lts6gvet6si szerv vagyonkezeldsdbe, hxzniiatiba adott vagyon rendeltet6sszer[i
haszn6latrir6l, az alapit6 okiratban megjelolt tevdkenys6gek jogszab6lyban

meghat6rozott kcivetelmdnyeknek megfelelo ell6t6s616l,
) a rendelkezdsre 6ll6 el6ir6nyzatok cdlnak megfelelo felhaszn6l6s6r6l,
) a k6lts6gvet6si szerv tev6kenys6g6ben a hat6konys6g, eredm6nyessdg ds a

gazdasilgossiig krivete lm6nyeinek drv6nyesit6sdrol,
) a tervezdsi, besziimoliisi, inform6ci6szolgtiltat6si kOtelezettsdgek teljesitdsdrol, azok

teljess69616l ds hiteless6g6rol,
) a gazdSlkodrisi lehetosdgek 6s a kdtelezettsdgek 6sszhangj616l,
) az int6zmdnyi sz6mviteli rendr6l,
) olyan rendszer bevezetdsdrol, amely megfelelo bizonyosstigot nyrijt az eljdr6sok

jogszenisdg6re 6s szab6lyszeriisdgdre vonatkoz6an, biztositja az elsz6moltathat6s6got,
tov6bbri megfelel a hazai ds kdzdssdgi szabrilyoknak,

) arr6l, hogy a vezetok a szervezet minden wintj6n tiszteban legyenek a kitiizdtt
cdlokkal 6s az azok eldr6s6t segito eszkdzdkkel annak drdekdben, hogy vdgre tudjrik
hajtani a meghat6rozott feladatokat ds 6rt6kelni tudj6k az eldrt eredm6nyeket. E

tevdkenysdgrril a vezetoi besz6moltatds rendszerdn keresztiil folyamatos inform6ci6val
rendelkeztem, a tev6kenysdget fblyamatosan drtdkeltem.

A vonatkoz6 jogszab6lyok belsS kontrollrendszerre vonatkoz6 el6ir6sainak az al6bbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollktimyezet:
- Szervezeti celrendszer 6s szervezeti fel6pit6s: Az int€zm€ny cdljai meghat6rozottak, a

feladatell6t6s rdszletes szabiilyai az SzMSz-ben rdgzildsre keriiltek. Az SzMSz a

jogszabrilyban eloirt krjtelez5 tartalmi elemekel larlalmazza. az SzMSz az alaplt6
okirattal 6sszhangban van. Az SzMSz rdszdt kdpezi az inl6zrndny sze"vezeli fel6pit6se,
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amel y valamennyi mun kakrine vonatkoz6an iitteki nthet6en tartalmazza a szervezeten
beliil elfoglalt helyet, az alr- ftil6- 6s mell6rendelts6gi viszonyokar.
Belso szabdlyzatok: Az int6zm6ny rendelkezik megfelelS belso szab6lyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualiz6l a jogszabdlyi 6s belso v6ltozi5sok szerint. A belsrj
szab6lyzatokat a munkatiirsak ismerik ds alkalmazzitk.
Feladat- ds felel6ss6gi ktirdk: Az intdzmdnyi feladatkdriik az SzMSz-ben
meghat6roziisra keriiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkak0ri leiriissal,
amelyekben rdszletesen megtal6lhat6ak az elliitand6 feladatkdrdk, a felelSssdgi- 6s
hatriskordk.
Folyamatok meghatiiroziisa ds dokumentril6sa: Az int6zmdny elkdszitette 6s
folyamatosan aktualiz6lja a kdlts6gvet6si szerv eilenorz6si nyomvonalait.
Humiinerofon6s: Az int6zmdnyndl a humriner6fon6s-kezelds 6tlithat6, a kivdlasztiisi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatris5n At az dsztlnzl rendszerig. Az
int6zm6ny gondot fordit a humiinenjforriis megfeleki kivilaszt6siira, negtartiisiira,
fejleszt6sdre, hat6kony is eredm6nyes foglalkoztat6siira, megbecsiilds6re.
Etikai drtdkek 6s integritris: Az intdzmdny miikdddsdben 6rvdnyesiilnek a szakmai
felkisziiltsdg, a prirtatlansdg 6s elfogulatlansrig, az erkOlcsi feddhetetlensdg drtdkei,
biztositva van a kdz6rdek el6t6rbe helyezdse a magdndrdekkel szemben. A szervezetet
6s a munkav6llal6it is integritiis jellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tevdkenys6gek
<isszhangban vannak a szervezeti cdlokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkavrillal6k az
etikai elv6rdsoknak megfeleloen cselekszenek.

Integriilt kockiizatkezel6si rendszer:
- A kockdzatok meghatiiroziisa 6s felmdrdse: Az intdzminy tevdkenysdgdben,

gazd6lkod6s6ban rejki kockrizatokat megrillapitottuk ds felm6rti.ik.
- A kockrizatok elemz6se: Meghatriroztuk a felm6rt kockiizatok bekdvetkezdsi

val6szfniis6g6t 6s az intdzmdny szervezeti ciljaira gyakorolt hat6s{it. Ezek alapjin a

kockiizatok rangsoroliisa megtdrtdnt.
- A kock6zatok kezelise: Minden felm6rt ds rangsorolt kockiizat esetdben

meghat6roz6sra kertilt a kockiizatkezelds m6dja, a kockiizatkezeldst a vezetds minden
folyamatba be6gy azottan Yegzi.

- A kock6zatkezel6s folyamat6nak feliilvizsgrilata: Az intdzmdny nagysrigrendj6re
tekintettel a kialakitott kockrizatkezel6si rendszer megfelelo, a bekdvetkezett
v6ltoziisokhoz igazit{sa megtcirt6nik. Az alkalmazoft kock6zatkezel6si m6dszerek
megfeleloen segitik az intdzmdny feladatell6trisrit, a szervezeti cdlok eldrdsdt.

- Csaliis, korrupci6: A belso szabrilyzatok rendszere, a feladatok megoszt6sa, a feladat-,
feleloss6gi- 6s hatrisk<ircik meghat6rozottsiiga biztositja a sziind6kossiigb6l eredri
szab6ll4alans6gok, integrit6st s6rt<i esem6nyek bekdvetkez6sdnek minimalizriLisrit.

Kontrolltev6kenys6gek:
- Kontrollstrat6giiik 6s m6dszerek: A kontrollstratdgirik ds m6dszerek tgy kertiltek

kialakitrisra a szervezet minden szintj6n, hogy biztosits6k. hogy a kock6zatkezel6s
sor6n a szervezeti c6lokra hat6 kockrizatok a meghaterozott trirdshadrokon beliil
maradjanak. A kontrolltev6kenys6geken beliil kiemelt szerepe van az engeddlyezdsi 6s
j6vrihagy6si elj6riisrendnek, valamint az adatokhoz 6s inform6ci6khoz val6 hoz.zdf€r€s
kontrollj6nak.

- Feladatkdrdk szdtv6lasztesa: A szervezeten beliil a feladat- 6s hat6skdr6k
szdtv6lasztiisra kertiltek olyan form6ban, hogy egy szemdly kezdben se

risszpontosulhassanak olyan eszkdztik, jogok ds lehetosdgek, arrelyek r6v6n
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elkertilheti a m6sok 6ltali ellen6rzdst, illetve amelyek visszadldsekre, csal6sokra adnak
m6dot.
Feladatv6gzds folytonossiiga: A dolgoz6k t6voz6sakor munkakdr Stadris-ritvdteli
jegyz<ikdnyvek k6sziilnek, a t|voz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban I6v6 iigye
beazonosithatoan kertil dtaddsra.

Informrici6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
- Inform6ci6 6s kommunik6ci6: Az int6zmdny vezetdse biztositja, hogy a munkatiirsak a

feladatuk ell6tesahoz sztiksdges relevdns infonriici6khoz kello id6ben hozzrijussanak.
Az intdzmdnyi kommunikiici6 fontos elemei a vezettji 6s belso 6rtekezletek.

- Iktat6si rendszer: Az intdzmdnyhez 6rkezo, az int6zmdny riltal ktilddtt 6s a szervezeten
beltil keletkezett iratok nyomon kdvet€se az iktat6si rendszeren keresztiil val6sul meg.
Az intdzmd,ny rendelkezik iratkezel6si szabiiyzattal, amely rdszletesen leirja, hogy
milyen eljrirrist kell kdvetni az irat keletkezdsdt6l annak megsemmisitdsdig.

Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):
- A szervezeti c6lok megval6sitiis6nak monitoringja: Az intdzmdny vezetdse

folyamatos, naprak6sz informrici6kkal rendelkezik a szervezeli c6lok
megval6sit6srir6l, amelynek egyik fontos eleme a vezetrik 6s munkat6rsak rendszeres
besziim o ltatiisa.

- Bels6 ellen6rzds: Az int6zmdny belso ellenorz6sdt a polgii,rmesteri hivatal bels6
ellenrirei l6tj6k el. A belso ellen5rOk kockiizatelemz6s alapjdn hattrozztk meg az
intdzmdnyndl az ellenSrzdsek gyakoris6grit. A bels6 ellen6rdk munkdjukat a
jogszab6lyokban, a m6dszertani ftmutat6kban ds az dnkorm6nyzat belsd ellen6rz6si
kdzikdny"vdben meghaterozottak alapjdn vdgzik.

- A bels<i kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok 6rtdkel6se 2018-ban megt6rtdnt.

Kijelentem, hogy a benfjtott besz6mol6k a jogszabrilyi eloir6sok szerint a val6srignak
megfeleloen, 6tlathat6an, teljes kriruien 6s pontosan tiikrdzik a sz6ban forg6 p6nziigyi dvre
vonatkoz6 kiadrisokat 6s bevdteleket.

Kelt: Budapest, 2020.03. ll

P.H

aliiirds

B) Az A) pontban meghat6rozott nyilatkozatot az alabbiak miatt nem 6ll m6domban
megtenni:

Kelt: Budapest, 2020.
P. I-I

alii irris
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Jelent6s a Keriiletgazda Szolg6ltat6 Szervezet
2019. 6vi gazd{lkocl5s616l

Szokmoi glaptevdkenysdgek kormdnyzati funkcid szerinti megieliildse:

- 013350 Az rinkormdnyz ti vagyonnal val6 gazd6lkodiissal kapcsolatos fe-
ladatok

- 013360 Miis szerv r6szdre vdgzett pdnztigyi- gazdrilkodrisi, iizemeltetdsi,
egydb szolg6ltat6sok

- 041231 Rovid id6tartamri k6zfoglalkoaatis
- 041232 Start-munka program - Tdli kdzfoglalkoaatds
- 041233 Hosszabb id5tartamf kdzloglalkoaatiis
- 045150 Egy€b szrirazftildi szemdlyszillit6s
- 051030 Nem vesz6lyes (teleptil€si) hulladdk vegyes (6mlesztett) begyiij-

t6se, sz6llitrisa, iitrakdsa
- 053020 Szennyez6ddsmentesitdsi tevdkenys6gek
- 066010 Zrildter0let-kezel€s
- 066020 Vdros-, kdzsdggazdrilkod6si egydb szolg6ltat6sok (pl: dpitdsi terii-

let el6kdszit6se, bont6s)
- 096015 Cyermek6tkeztet6s k6zneveldsi intdzmdnyben
- 096025 Munkahelyi 6tkeztetes ktizreveldsi intdzrndnyben
- 104030 Gyermekek napkdzbeni ell6tdsa (nyriri napktizis tribor)

Ldlszdmudatok 2019. decenfier 3 I -in:

Krizalkalmazottak:
Kozlogl a lkoztatottak :

86,5 fii
8.0 ri,

Osszesen: 94,5 16

A Budapest Fovdros XVI. kertileti Onkonniinyzat Kepviseki-testtilete Sltal j6-
viihagyott, az intdzrndny t-eladalainak racionalizdlisa rniatt engeddlyezett l6t-
szinr: 88 fti kozalkalrnazott.

l

Az intdzmdny alaptev6kenys6ge az rinkonrr6nyzati tcirrdnyben eltiirt keriileri
feladatok elLitrisa - igy kiilcinrisen parkok, jitsz6terek, lak6telepek kdztisztase-
gdnak biztosit6sa, ztildfeltiletek fenntartiisa, az rinkormiinyzat illetdkess6gi terii-
leteinek karbantartdsa, krizfoglalkoztat6s szervezdse 6s lebonyolit6sa, valarnint a

ktiznevel6si intdzm6nyek 6tkeztetdsdvel tisszefiigg<i feladatok elliit6sa 1 7 hely-
szinen 6s a XVI. keriileti napkdzis t6bor rizemeltetesi feladatainak ellitrisa a Jil-
nos u. l4l - l 53. helyszinen.



Kdzfophlkozt{ttis:

A Kdpviseki+esttilet 14312009. (lll. 25.) Kt. szimir hatArozata alapjrin a Nemze-
ti Krizfogtalkonatds Program keretdben a kdzfoglalkoaatds munk6llat6i jogait
az int{zm€ny gyakorol ja.

A BFKH XVI. keriileti Hivatala Foglalkoaat6si Osztrilyrival 2018. jirlius l-jdt6l
2019. februrir 28-ig megkcitdft. BP-16i06/017602-ll20l8 szrimri Hat6s6gi
szerzrid€s l6tsz6migdnye 25 f'6 volt. Februiir 28-6n 15 fo jogviszonya sztint meg.
2019. m6rcius L-t6l 2020. februar 29-ig megkdtriu BP-10/06/006000-1/2019
szrlmt ktizfoglalkoztat6st t6mogat6 Hat6srigi szerz6d6s 18 fb foglalkonatisitt
tette lehet6vd, 8 ftivel sikertilt t'eltolteni a keretet.
Ebben az €vben is tervezhettiink dologi jellegti kiadrisokat a kozfoglalkoztat6s
piiyizati rendszer6n beltil, amibril a kozfoglalkoaatottak munkaruhezadt, v6.-

d6italt, illetve parkfenntartiisi eszkdzoket biztosithattunk, sz6llit6sukhoz iizem-
any ag-hozzi$6rul 6s t kaplunk.
A Kertiletgazda Szolg6ltat6 Szervezet tinkdnt felvrillalta a kcizmunk6ra itdltek
foglalkoxat6sdt a kertiletben: a p6rtlog6 feltigyelettel ds a Munkatigyi Kiren-
deltsdggel tblyamatos, j6 kapcsolatot tartva foglalkoztattuk a kiki.ild6tt k<izmun-

k6ra itdlteket.

Fcladatellitdsok {ltal6nos 6rt6kel6se

Zildteriilebkez.elds rdszekdnt hat6rid<ire lekaszdltunk a kasz6l6si terv 0temez6-

s6nek megfelel6en 83 I .71 2 m2 rinkormiinyzati nrlajdonri (kezel6sti) tertiletet.
2012-ben dnkdnt etvellalta a Szervezet, hogy a Miityrisloldi Repiil6ter tertiletdt
dvi k6t alkalornmal lekaszdlja, arnit addig kiils6 v6llalkoz6 v€gzett. A teriilet
nagysdga meghaladja a 41 ha-t.
A Keriiletgazda Szolgdltat6 Szerv'ezet parkfenntartisi feladataihoz tarlozik a
nagy gyepieliiletek nyirrisa a keriiletben, ami tjabb 350.000 .' t.tiil"t kezeldsdt

.jelenti. Az eml6kmtivek kornyezete, parkok, j6tsz6terek, sdtanyok, lak6telepek,

kerdkpdrutak, erdok rendbetdtele. folyarnatos karbantartdsa rnagdban foglalja a

tavaszi ds 6szi lombgereblydzist, a keletkezett nagy mennyisdgri lomb lerak6ba

tortdn6 elszSllitrisdt, flik, bokrok. sriv6nyek metszdsdt, ilit6s6t, virdgok iiltetdsdt
(12 ezer db), 6pol6sdt, gyomtalanitdsit, elhalt n<ir'6nyek eltiivolitdsit, locso-

ldst,t6panyag ut6np6tl6st (l I 5 kg) megrong:ilt jdtsz6eszkdzok, padok rendbet6-

teldt, cserejet, a hornokozok triss homokkal val6 feltdltdsdt. A parkokban jelen-

tos fejleszt6sek voltak, ott az elbontdsban, az [rj kialakitdsAban 6s a szrillit6sban

is segitettiink a kivitelezoknek. [Jionnan ritadott jdtszoterek ds kcimyekenek

ttnntartiisa a Krimyezetvdclelmi Irodival egyeztetve. A gyepfbliiletekb6l elt6vo-
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litottuk a liinyir6rst akad6lyoz6 vasakat, tusk6kat. egydb oda nem ill6 tergyakat
(87 kg).
Az egynyAri nrivenyeket kiszedtiik az rigy6sokb6l, <isszel sztiksdg szerint ftimag
feliilvet6st vdgeztiink ( I 00 kg).
A kdzleked6sbiaonsigi szempontb6l lbntos ritszakaszokon a n<ivdnyzet ritkit6-
sa, kivdgrisa, a bel6that6s6g ds a balesetveszdly elkertil6se irdekdben.
A Ktimyezetvddelmi lrod6hoz €s intdzmdnytinkhciz be6rkez6 lakossrigi bejelen-
tdsek kivizsg6l6sa, a szakszeni munka elvdgzdse, sok esetben soron kivtil, a ki-
alakitott 6ves titemterv bonyolit6sa mellett. Lakossdg 6ltal leviigott, illegrilisan
kirakott zdldhullad6k, nyeseddk ds kommunrilis hulladdk begyiijtdse, elszrillitri-
sa, az FKF 6ltal szervezett lomtalanit6s utrini takaritrisi munk6k elvdgzdse.
Parlagfiimentesit6s dnkorm6nyzati megrendeldsre, nem 6ltalunk fenntartott terii-
leteken 3 alkalommal v6lt sziiksdgessd.
Az Egyenes utcai lak6telep feltjitrisa ut6ni tereprendez€sben, term6ftildteritds-
ben, fiivesitdsben,45 db cserje kitiltetdsdben is r6szt vett egy csapatunk.
Polg6rmester tr 6ltal j6vrihagyott 6tmeneti szoci6lis seg6lyre (trizifa form6jri-
ban) szorul6k rdszdre sz€tosztottuk a fav6g6si ds ifjitrisi munkdk sordn kele&e-
zett, nagyobb rrinkdkbol apritott f6t. Szeptember h6napban megkezdtiik a ki-
szrillit6st, 54 r6szorulo helyi lakos kapott alkalma nkent 2-2 m'tririlet (540 zsrik,
kb 21.600 kg).
Tavasszal az 6vodrik kertjeibe 1000 db 6rv6cska beszerzdse, kisz6llitrisa, zsrikolt
zrildhul laddk elszdLllitrisa (900 zs6k).
Kdzremtikodtiink az Onkorm6nyzat altal szervezett babafa program (40 db fa),
faiiltet6si (312 db fa,45 db cserje), komposztdl6 6s es6vizgyffjto trirolo akci6k
lebonyolit6sdban (6tvdtel, depon6l6s, rintcizds, kiszillitris). A faiiltet6si akci6b6l
megmaradt f6kat kiiiltetttik az Onkorm6nyzat dltal megieltilt helyekre, p6toltuk
a Gyermekligetben kisz6radt f6Lkat, kiszillitomrk 800 kg zsdkos napralbrg6 ma-
got ds cinkegolyot az 6vodiikba.

Szennvezddismentesildsi tevdkenvsdpek' az onkormdnyzattol bedrke zo meg-
rendeldsek szerint folyamatos az 6rkok, dLtereszek tisztitdsa. A kritikus helyeken

folyarnatos takarit6st, ellen6rzdst v6geaiink. Ez 5l db dteresz illetve dntdtfvas
r6cs, valamint 8 km csapad6kviz elvezetl hdl6zat karbantartrls6t jelenti. A beje-
lentdsek 0tj5n a kitikus helyeken 820 m 6rkot dsaitottunk nreg, 30 m 6rkot md-

lyitetti.ink, ds 8 helyszinen karbantartottunk 6rkokat.
Arviz, vihar, ttizesetek miatt tobbsztir katasztr6favddelmi feladatokat is ellit-
tunk (6rkok hordaldkmentesitdse, szivattyriziis, kdrmentesit6s stb). A kritikus
helyszineken rendszeresen vdgezliink ellenorzest a k6resetek megel6z6se cdlj6-
b6l.
A 20 t 7-ben v6sdrolt kommun6lis kisteheraut6 a tdli-ny6ri karbantart6si f'elada-

tokat l6tja e[ a keriilet tertiletdn. A gip alv6z6ra, plat6j6ra vagy rnells<i eszkdz-

tart6jira szerelheto ktildnfdle adapterek biztositjiik a sztikseg szerinti hatekony
ds fblyamatos nrunkav6gzist.
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TeIepiildsi hulIaddk re eves hepy ilildse, sztillittiso, titrn kd sr te vi k e n ltsip kerctc-
ben (parkfenntartdsi munk6k) 147 tonna vegyes hullad6kot rakodtunk, illetve
szdllirottunk el a szerz6dds szerinti lerakohelvre (Cs6mor) Szervezetrink sajAt
tttmdrit6s hulladekszSllit6 jdnniivdvel. A kertilet terriletdn 360 db
szemeteseddnyt 6s I l5 db kutyaeddnyt iiritettiink heti 2 alkalomrnal, Osszeszed-
ttik az eldobdlt szemetet, valamint 40 j6tszoteret. 7 lakotelep park-lait ds sdtrinya-
it takaritottuk heti kdt alkalommal. u\ megrongdlt kdaeriileti bttorok, szemetes
es kuty6sedenyek javitSsa lolyamatos volt.

Vd ro s-, kiiz\de sozdilkoddsi szols til tatiso k :
Ebben az dvben a J6nos utcai tdborban, rnelynek iizemeltetdsi leladatait kiz6r6-
lag a nyad napktizis t6bor idejdn l6truk el - az eddigi gyakorlatnak rnegfeleloen
- a nyitrls ekitt a javit6sokat ds a sziikseges tisaasigi festdseker elvdgezttik, a
j6tsz6r6ri eszkdz<iket ellen6rizrettiik, rendbetetti.ik a ?,g hekt6ros parkot. Folya_
matosan takaritottunk, kaszdltunk, valamint vdgeztettiink rovar- ds r6gcsril6irt6st
is a t6bor teriiletdn.
A t6li idriszakra el<ik6szitett, fagytalanitott rinkorm6nyzati tulajdon0 iires helyi-
sdgek, parkok, j6tsz6terek vizrendszerd!, kerti csapokat tavasszal beiizemeltiik, a
sz0kseges javit6sokat elvdgeztiik. A rdli fagyok be6llta el6tt a lez6r6Lsok megttir-
t6ntek.
A keriileti 6vod6kba egdsz dvben sz6llitonuk a megrendelt gyrimdicsdt, z6ldsd-
get (heti 500-700 kg).
A Hcisdk terei orvosi rendel5 feltjitdsa el6ui dtkdltdztetds, majd visszakdlr<izte-
tds lezaj lott.
Vdlasztiis alkalmrival el6kdsziiletek, umrik ds szavaz6fulk6k kisz6llitrisa, 6ssze-
szereldse, ellen6rzdse 6s szrimlil6biztosok sziillit6sa.
Az augusztus 20-i tinnepsdg el6tt a kertilet friritjai rnentdn zlszl6tart6k 6s z6sz-
l6k kihelyez6se, az tinnep utdn a lobog6k leszeddse.
Segitetttlk a Rricz Aladdr Zeneiskol6t, az Erzsdbet-ligeti Szinh6zat egyes mun-
krlkban (pl. kiemelt rendezvdnyek lebonyolitds6ban). K<izremriktidtiink kertiteti
iinneps6gek, egydb sport- ds kulturdlis rendezvdnyek eltitti, alatti, utrini bonyoli-
t6sriban (zi*zl6zis,,szrillitds, takaritds).
Onkonnrinyzati megrendeldsre koltdaetdsek t6bb alkalommal, kardcsonyi ds
egydb rendezvdnyekre bttorsz:illit6s 6s tov6bbi sz6llitrisi feladatok tehergdpj6r-
miiveinkkel.
Gondnoki feladatot liittunk el az lJjszasz u. 88. sz. alatti Albdrl6k Hinirban.
lnt6zm6nytlnk l6tja el a J6kai utcai irodahiizban a portaszolgilat mtik<idtetes6t,
az dpiilet takarit6s6t, ds az ekiadoteremben tarlott rendezvdnyek sor6n a hango-
sit6sra 6s kivetit6sre szolgiil6 rniiszaki eszkijzdk rendeltetdsszerii iizemeltetdsdt.
Friritvonalak, orvosi rendel6k, jiitsz6terek, ligetek, parkok, rinkormdnyzati in-
tdzmdnyek krirnydkdn h6eltakaritdsi, sikoss6gmen tesit6si munkit vdgeatink
az idoj6r6snak megtelel<ien.



Az egdsz keri,ilet tertilet6rol az oszi akcio kcretdn beliil 9 alkalomrnal dsszegyiij-
tdtt falevelet ds zcildhulladdkot, marcius h6napban a lakosstigt6l tdrtdn6 nyese-

ddk h6romszori elsz6llit6sdt is beledrtve, amelyeket a L6va utcai telephelyre
hordtunk be, folyamatosan sz6llitottuk a F6v6rosi Csatorndzdsi Mrivek csomddi,
valamint Zoldv\lAg Kft szdzhalombattai lerak6helydre saj6t tcim<iritos hullad6k-
szrill(t6 gdpj6rmiivtinkkel. Ez ebben az 6vben kb 33.000 mr, a gytijtdsi akci6kat
megel6z6en a Ldva utcai telephely kiiiritdsdvel egyiitt.
Fenti tevdkenys6gtink keret6ben tdbb kiemelt helyen heti egyszer, illetve sziik-
s6g szerint takaritrist vdgziink (Liindzsa u., H6s<ik tere, Centen6riumi s6td,ny,

Moln6r Viktor s6t6ny, Sashalmi sdriny, Havashalom tdr, MAtyds t6r, Vidrimvd-
s6r u. 1., Cinkotai temet6, T6th Ilonka park, Csitari tdr).
Ebben az 6vben a TeSzedd tribb. mint I hdtig tart6 akci6jrlban szerveatik ds bo-
nyolitottuk a szemdtszedest. 1l kisteheraut6, a t6mdrit6s szemetszalliti, a

Multicar gdp ds a John Deere traktor a lombfelszedci adapterrel j6rtrik folyama-
tosan a kertiletet. 0sszeszedett, bezsdkolt ztildhul laddkot, s6v6nyv6gisb6l, met-

szesb6l sz6rmaz6 nyeseddket, j6rdaszegely mell6l lap6ttal felszedett szemetet, a

kutyafuttat6k ds gyrijt6eddnyek, 6rkok, 6tereszek ds 6ntottvas r6csok tisztit6sa

utdn gyiilt hullad6[oi sz6llitottunk. a I 1 nap alatt megkcizelit6leg 2000 m]-t.
Munkrinkat b6relt er6fonrisok, munkaero ds gdpek segitettdk: 20 lo ddlutrinos

miiszakban takaritotta az 6rkokat, gallyazott, szemetet szedett, takaritott, 6 g6p-
j6rmtivel j6rt6k ekizetes beoszt6s alapjrin a kertiletet. K<izel 1000 m3 zdld- 6s

egydb hulladdkot gyiijtottek. A Rdkosmenti Mezei Orszolgrilat munk6jrit segitet-

ttik l5 fd munkav6gz6s6re kdtdtt meg6llapoddssal, a Mezei Orszolg6lat titem-
terve, utasit6sai alapjan vdgeztdk munkrijukat. 350 mr kommuniilis hullad6kot
szedtek 6ssze. 8 db kontdner keriilt kihelyezdsre 5 napon keresztiil a kertilet kii-
lcinbriz6 pontjaira, napi elszdllitdssal 480 mr' aza z 245 t szemlt gytilt 6ssze.

A bdrelt dar6l6gdp jelentos mennyisdgti gallyat dolgozott fel. Saj6t sepr6gdpiink

mellett egy bdrelt takarit6 gep is rdsa ven a munkdlatokban' A keriileti iskol6k-
ba 2l 50 db szemeteszsakot ds 265 p5r kesztyiit vittiink, az iskolasok dltal tissze-

szedett 380 mr bezsdkolt hullad6kot elszdllitottuk.
Az akci6n kivtili idtiszakban is szitnos helyen lomtalanitottunk, takaritottunk,
kontdnerbe rakodtunk, szdmoltunk lel illeg6lis szemdtlerakohelyet, illetve a la-

kossdg dltal kirakott ztildhulladek ds nyescdek ,,lerak6helyet".
Rendszeresen v6geztrik a kertileti emldkmtivek kcirtili takaritast, technikai segit-

sdgct nyirjtottunk kerrileti iinnepsdgek 6s rendezv6nyek rnegtart6siban.

A keriilet tertiletdn tblyamatosan vigeztiik az tij utcanevtdbl6k' valamint egydb

t6jdkoaato triblik es plakritok kihelyezdsit, illetve sziiksdg szerinti leszed6sdt,

irt6pitds ut6ni jelzoteblek, oszlopok leszereldsdt, p6tl{srit'

A keriileti 6vod6kb6l - kdr6siikre - folyamatosan szillitjuk el a keletkezett

ztildhullad6kot.
A tertiletgondnoki hil6zatot kiterj esztetttik a kertilet tel.ies tenlletdre, bovitettiik
t-eladatk6rtlket, mely alapjin rdszletes, naprakisz hiba- es hidnljegyz6ket tu-

dunk nyujtani a kill<jnbdzci dnkonndnyzati iroddknak.
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Ep ii I et- is i titszritdr iizerygUqEt;
A konyhrik karbantart6sa, tisztasegi f'estdse, felszerel6sek beszerz6se, kiszrillitri-
sa sz0ksdg szerint zajlott, a tandv kezdetdre minden0tt befejeztiddtt. Int6zmd-
nytink szerzete be 6s szrillfuotta ki a tisztit6szereket a konyhrik iizemeltetds6hez.
Heti kdt, sziiksdg szerint ttibb alkalomrnal k6zbesfuenijk az int6zmdnyek (isko-
l5k, Gamesz, EPTK, Onkorminyzat) k6ai leveleket, kiildem6nyeket. A Cente-
n6riumi, Ktilcsey 6s Herman iskol6kban a mosogat6gdpek javit6sa, felijitdsa
megtdrt6nt, a Hermanban a melegentart6 pult javitas6val egyiitt.
A Demeter utcai a telephely rendezdse is folyamatos volt, megkezdtidtitt a mun-
krlsszrill6 fehijitrisa. A bont6st, falazilst, villanyszerel6st, kiils<i szigeteldst saj6t

szakembereink vdgeadk, a tet6feltjit6s ds fiit6sszerelds alv6llalkoz6 bevon6s6-

val zaj lott.
A T6ncsics utcai Civilhazban a padl6 javitdsrit elvdgezttik, valamint kiiltdri
mozg6sdrz6kekis vi169itSst 6pitettrink ki.
A jritsz6t6ri eszk6z<ik ds kdztertileti padok javit6sa, karbantart6sa folyamatos, az

Erzsdbetligetben tal6lhat6 padok, j6tsz6eszktizdk faszerkezete megitjult. A
munkit nagyban segiti a 4 fris csapat, akik hdw6genk6nt osszegyrijtik a szemetet

a j6rtsz6tereken, a rerrdelleness6geket, kdrdseket dsszegytijtik 6s tovribbftjrik in-
tdzm6nytink feld a miel6bbi megoldrisok drdekdben.

Az intdzmeny telephelyeinek ellendrtek fej6ben t<irtdno b6rbead6s6ra 4l db tar-

t6s ds 59 db eseti szerz<iddst ktjttittiink, mintegy 5.540 e Ft{al ndvelve bevdte-

leinket.
A J6nos utcai ny6ri napk6zis tdborban a lahivak ds az eg6sz tertilet el6kdszitdse,

beilzemeldse tartozott a lbladataik koz6, a napi tizemeltet6si feladatokat is in-
tdzmdnytink l6tta el. A tah6zak, mosdok, kdzcissegi helyisdgek tisztas6gi festd-

s6t, javit6sdt, a nem haszn6lt teriiletek lev6lasztdsdt mobilkeritdssel elvdgeaiik
az iinnepdlyes etadAsra. A jdtsz6teret t'ehljitotruk, a padokat etfestetttlk, az 6pt-
let el6tti r6sa s6derral boritottuk. Gondoskodtunk a t6bor technikai felszerelds6-

r<il: hangsz6rr5, kivetito, laptop segiti a pedag6gusok rnunk6j6t, a kor6bbi igd-

nyeket kielegitve. Berendeztiik az els6segdlynytjt6 helyet ds az irod6t. Az 6t-

keztet6s megrendeldse, befizetdse dltalunk tdrt6nt, j6tdkokat, k6znr[ives foglal-
koz6shoz felszerel6seket, sporteszkrizriket szereztiink be. SzolgAItat6si me96lla-
podrist kdtdtttjnk a Kertv6rosi Sportl6tesitmdnyeket iizemelteto Kft-vel, a M6-
iyds6ldi Lovas Egylettel es az Arp6d nrlpe Hagyomdnyorzl, Kultur6lis ds Sport

Egyestilettel, rendcir<ik es tlizolt6k tartottak bemutat6t, a gyerekek ismerkedhet-

tek a munk6jukkal, auroikkal, ker6kp6ros bemutat6k, dllatment6, tiizlbrgat6k
jdttek, egdszsegrnegcirzo ekiadrisok voltak. A tdborvezetok iiltal kdrt eszkciztiket

beszereaiik, hogy a t6borozo gyennekeket tartalrnas progratnok vrirjdk a ny6ri

sztinetben is. Nlegbizdsi szerztidist kotdtttink 2 fo zitpszonyi pedag6gussal is,

akik az rinkintesen jelentkczri kcriileti tandrrokkal kriztiscn bonyolitott6k a napi

programokat, szerveztdk az eltiadisokat, k6zos jitdkokat' vetdlkedriket' vend6-

geket hirtak. Atlagosan hetente I l5 gyermek litogatta a t?ibort.

Az ovodrikkal ekire egycztetett iitentez6s szerint tdrt6nt a hotnokcsere, a Baross

utcai ovoda fejlesads6ben €s szrillit6si f'eladataiban is rdszt vettiink.
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A kdltsdgvetdsi szervekrek ny{ijtott karbanlart6si szolgdltatdsaink egyre
szdlesk<ir[ibben 6s sikeresebben miik<idnek, jelent6s megtakarit6sl eredm6nyez-
ve igy a k<izponti kdlts6gvetdsben.

Gvermek ki) eveldsi intdzndnvben:
A kriznevel6si int6zmdnyek dtkeztetdsdvel <isszefiiggo feladatokat 16 helyszinen
kitjuk el 2013 6ta, ezzel egyidejtileg munkahelyi dtkeaetds is zajlik. Az Alapit6
Okiratban rdgzitett iskol6kban 4600 fo dtkezdsdvel tisszefi.igg6 dsszetett felada-
tot l6tunk el.
A sziil6knek lehet6sdgiik van minden iskol6ban a kdszpdnzes befizetdsre, az
utaldssal rendezett dijak is rdgzitdsre keriilnek. A meniivilasadst,, lemonddst,
visszautal6sokat, a speci6lis 6trendre vonatkoz6 adatlapokat, kedvezm6nyekre
jogosit6 igazolilsokat, iskolavdltrist, leend6 els6s6k adatait, adatv6ltoz6sokat fo-
lyamatosan rcigzitik az tigyintdz6k a programban, kapcsolatot lartanak az isko-
l6kkal, konyhrikka.l, sztil6kkel, dnkormiinyzattal, Canresszal. A felmeriil6 kdrdd-
sekre, k6r6sekre a lehetri legr6videbb idon beltil viilaszolnak, a rendszeres ds
soron kiviili adatszolgriltatisi kritelezetts6giiknek hatdrid6re eleget tesznek.
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A
Megnevez6s

D
Teljesit6s

D/C
Index (7')

Miikt ddsi bev6telek 325.01 I 419.420 479.420 100

Felhalmoz6si bev6telek 0 l.345 1.345 100

Miikt ddsi cdlt ttunogatrisok ril-
I arnh6aartiison beliil16l 5.39 l 19.224 19.224 100

Felhalmozdsi c6lu tdmogatdsok
dl lamhdztartdson beliilrol

0 t) 0

Krilts6gvet6si maradv6ny igdny-
bevdtele

0 60.s09 60.509 100

Vrillalkozdsi maradvany igdny-
bevdtele

0 0 0 0

Irrinyito szervi tdmogat6s 882.34i 959. I l5 834.864 87

Ossrese, 1.212.715 1.5r 9.613 1.39s.362 9l ,8

A kiilts6gvet6si helyzct 2019. deccrnber 3l-6n: (id6arinyossfgi inder 1007o)

B
2019. 6vi

eredeti el6-
irAnyzat

ezer forint

85,7

94,8

0

9-

A
Megnevez6s

B
2019.6vi

eredeti el6-
i16nyzat

20I9. 6vi
m6dositott
el6irfnyzat

330.432

D
Teljesit6s

D/C
Index (7o)

Szemdlyi juttatdsok 301 .85 l il5.752 95,6

Munkaad6kat terhel6 jriruldkok
ds szocho

66.652

792.592

7l .325 65.37 | 91,7

Dologi kiaddsok

Egydb miikddesi cdlir kiadrisok

1.05 1.542 900.687

.+

Beruh6zdsok 20.987

I 10.661Felfrj itrisok

3 1.150 29.52t

35.160 30.66s 87,2

I .5 t 9.61-l r.3.11.996l.2 12.7.15

C
2019. 6vi

m6dositott
el6irinyzat

Bev6telek:
ezer forint

Kiatl6sok:

88,3



Ktilts6gvet6si maradviny

Bevetel es kiad6s egyez<isdge (2019. dvi ktiltsdgvetdsi maradv6ny): 53.366 eFt

A pdnzmaradv6nynak az int6zm6ny szSm6ra felhaszn6lhat6 r6sze Kdpvisel6-
testtileti hatirozat alapjrin alakult.

Az intdzmdny vagyon6nak alakul6sa

A Szervezet folyamatos fejlesadse kapcsan a jciv6beni beruhriz6sok rdszekdnt
mind rij eszktjzrjkkel, mind tj szemdlyi rlllomrlnnyal v€gezziik egyre sokretribb
munk6nkat. 2019. 6vben tribbek ktizdtt az alibbi gdpek, gdpj6rmrivek, eszktiztik
kertjltek beszerz6sre: (az 6rak nett6ban 6nendtik)

. 2 db 0j gdpjtumti 16.708 eFt drtdkben

r Ftikasza, ffinyir6gip, l6ncftir6sz, Iomblitv6 dsszesen 1.603 eFt drtdkben

. Konyhai eszkoz<ik, berendez6sek (mikr6, hfitri, szeletel6 stb) 246 eFt dr-
tdkben

. dpiilet- 6s j6tsz6tdriizemeltetdsi feladatok ellSLt6s6hoz gdp ds eszkdzbe-

szerzds <isszesen 1.386 eFt 6rtdkben

o Munk6ssz6ll6 fel0jitdsa (dpiilet) eddig 17.905.445 Ft drtekben

Ktizbeszerz6s

Kiizbeszerzisi elidrisok keretdben 2 e ljdris zajlott le intezmenyiinkn6l :

l. iizenranyag beszerzes - kdzpontosftott beszerzds lorntdrj6ban 18.200.000

Ft 6rtekben, a teljesitis nett6 6rt6ke 14.273.877 Ft volt.
2. t6rgyal6 kivitelii egyterti szerndlygdpkocsi beszerz6se nett6 9.948.428 Ft

drt6kben.

Knrl.

- l0 -

Az (rj eszkdzdk beszerz6sdvel tblytatjuk, itletve b<ivitjtik jelentcisen megntive-
kedett parkfcnnta(esi ds dptilettizemeltetdsi feladataink elvegz6sdt.



A ktilts6gvetdsi szen'ek bels6 kontrollrendszerd'rjl 6s bels6 ellenorzdsdr6l szrjl6 370/2011.

[Xn. 31.) Kom. rendelet (a tovdbbiakban: Korrn. rendelet) ll- $ (l) bekezdise alapjAn a
kciltsdgvetdsi szer.r vezet6je kdteles a Korm- rendelet l. mclldklete sz-erinti tartalommal nyi-
latkozalban 6rt6kelni a kdltsdgvetisi szerv bels<i konllolhendszerdnek min<is6gdt. Tovibbi a
I L $ (2a) bekezddse kimondja. hogy ..1 helyi ankornirny:uri kdlrstgverisi szerv vezetije a
nyilatkazatot az dves kAltsigvetisi be.sziimokivul egyiitt kiildi meg az irrinyild szerv tezel6jd-
nek- l vezet6i nyilatkozatol 6 polgdnnester a zdrszdnndtisi rendelet lervezetiNel egriitt ter-
jeszti a kdpvise16-lestiile, e16. "

Fentiek szerinti kdtelezetts6gemnek megfelelve teszem meg a k<ir,etkez<i nyilatkozatot:

A) Alulirott Csillik Kristrif, a Keriiletgazda Szolg:iltat6 Szervezet kriltsdgvetdsi szerv veze-

t6je jogi feleldss6gem tudatiiban kijelentem, hogy az eldir.lsoknak megfelel6en a 2019. 6vben
az ehalal,:. vezetett koltsegvet6si szervnil gondoskodtarn

)> a bels6 kontrollrendszer kialakitdsarSl, valamint szabrilyszeril, eredmdnyes, gazdas6-

gos ds haldkony mfiktidds6riil,
! olyan szervezeti kulttra kialakitisar6l. amely biztosftja az elkdtelezetts6get a szerve-

zeti cdlok 6s 6rtikek ilint. valamint alkalmas az integrites 6rv6nyesitesdnek biztositri-
s6ra,

) a kdltsdgvetdsi szerv vagyonkezel6sdbe. haszniilat6ba adott vagYon rendeltetdsszerii

hasznrilatdr6l, az alapit6 okiratban megjeliilt tevdkenysdgek jogszab6lyban meghal6-
rozott kdvetelminyeknek megfele16 ell6t6sir6l,

) a rendelkezdsre 6116 el6irdnyzatok cilnak megl'eleki l'elhasznrilisrir6i.
) a krilts6gvetdsi szerv tevdkenysdg6ben a hatdkonysig, eredmdnyess6g 6s a gazdasd-

gossAg k0vetelmenyeinek drvinyesitdsdrtil.
) a tenezdsi, beszdmoLisi, intbrmrici6szolgiltaliisi kotelezettsigck teljesitds6rol, azok

teljess6g6r6l ds hiteless6g6r6l,
) a gazd6lkodisi lehet<is6gek ds a kotelezensdgek 6sszhangidr6l.
! az int6zm6nyi sz:imviteli rendrol,
i olyan rendszer bevezet6sdr6l, amcly mcgt'elclo bizonyossiigot nyfjt az elj6rrisok jog-

szeriis6g6re ds szab6lyszeriisdgdre vonatkozoan. biztositja az elsziimoltathat6siigot.
tov6bb6 megl'elel a hazai 6s k6z6ssdgi szabdlyoknak.

) an5l, hogy a vezetrik a szervezet rninden szintjcn tisztiban legyenek a kitiizcitt cilok-
ka1 ds az azok el€r6sdt segito eszkozdkkcl annak 6rdekrjten. hogy vdgre tudjrik hajtani
a meghatdrozott fbladatokat €s 6rtikelni tudjrik az eldrt eredmdnyeket. E tev6kenysdg-

16l a vezetrii besziimoltatiis rendszerdn kereszliil tblyamatos inlbrm6ci6val rendelkez-
tem, a tevdkenys6get folyamatosan 6nikeltem.

A vonatkoz6 jogszabrilyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 eloirrisainak az alAbbiak sze-

rint tetlem eleget:

Kontrollkornyezet:
- Szervezeti ctilrendszer ds szenezeti lelepitds: r\z intiznriny cdliai meghat6rozottak, a

leladatelldtris r6szletes szabdlyai az SzMSz-ben rcigzitdsre keriihek. Az SzivlSz a jog-
szabilyban eloirt kdtelezo lartalnri elenrekel tartalntaz;a. az SzlVlSz az alapit6 okirat-
tal dsszhangban van. Az SzNlSz riszct kdpczi irz inldznldny- szervezeti l'elipitese-

- 1l-

Vezet6i nvilatkozat a belsti kon troll rendszer miiktid6s6r6l



amely valamennyi munkakrirre vonatkoz6an ettekinthetoen tarlalfiazza a szervezeten
beltil ellbglalt helyet, az alii- liild- ds melldrendelts6gi viszonyokat.
Belso szabrilyzatok: Az intezminy rendelkczik nregfelel6 belso szab6lyzatrcndszerrel,
amelyet tblyanratosan aktualiz6l a jogszab6lyi 6s belso vriltozisok szerint. A belsri
sz-ab6lyzatokat a munkat6rsak ismerik 6s alkalmazzik.
Feladal 6s felel6ss6gi k<irdk: Az intdzminyi feladatkOrOk az SzMSz-ben meghatiiro-
zasra keriihek. Valamennyi dolgozri rendelkezik munlakdri leir6ssal, amelyekben
r€szletesen meglakilhat6ak az ell6tand6 feladatkOrdk, a felel6ss6gi- ds hat6skdrdk.
Folyamatok meghatriroz6sa 6s dokumentdliisa: Az intdzmdny elk6szitetle 6s tblyama-
tosan aktualizilja a kdlts6gvetisi szerv ellen6rzisi nyomvonalait.
Humiiner6fomis: Az intdzminyndl a huminer6foris-kezelis ritkithat6, a kiv6lasztasi
rendszertdl kezdve a dolgoz6k foglalkozlatrisriLn ht az 6s?].6nzi3 rendszerig. Az intdz-
m6ny gondot fordit a humrinerofonAs megfeleki kivrilasztAsilra, megtartas6ra, fejlesz-
tis6re, hatikony ds eredminyes foglalkoztatasrira, megbecsiilds€re.
Etikai 6rtikek 6s integritis: l\z int6zm6ny miiktidds6ben 6rvdnyesiilnek a szakmai fel-
kisztiltsdg, a p6rtatlans6g ds elfogulatlansdg, az erkdlcsi feddhetetlensdg 6rt6kei, biz-
tositva van a kdzCrdek el6tdrbe helyez6se a mag6nirdekkel szemben. A szervezetet is
a muukavrillal6it is integxitds jellemzi, az alkalmazott m6dszerek ds tevdkenys6gek

dsszhangban vannak a szervezeli c6loklal 6s az etikai 6rtdkeklel. A munkavrillal6k az

etikai elvrirrisoknat megfelel<ien cselekszenek.

Integrdlt kockazatkezeldsi rendszer:
- A kockizatok meghatiiroziisa ds felm6r6se: Az int6mr6ny tev6kenys6g6ben, gazd6l-

kodrisdban rej16 kockr2atokat megrillapitottuk 6s felm6rtiik.
- A kockrizatok elemzdse: Meghatriroznrk a felm6rt kock:izatok bekdvctkezdsi val6szi-

ntis6gCl 6s az intizm6ny szervez-eti c6ljaira gyakorolt hatrisdt. Ezek alapj:i'n a kockiiza-
lok rangsorolesa megton6nt.

- A kockizatok kezeldse: Minden felm6rt €s rangsorolt kock:izat eset6ben meghataro-

zisra kertilt a kockiizatkezel6s m(rdja, a kockrizatkezeldst a vezet6s minden lblyamat-
ba berigyazottan vdgzi.

- A kockriaatkez.elds folyamatiinak t'eliilvizsgiilata: Az int6zmdny nagysigrendj6re te-

kintenel a kialakitott kockrizatkezeldsi rendszer megfelel6. a bekdvetkezett v6ltoz6-

sokhoz igazit6sa megtdrt6nik. Az alkalmazott kockriza&eze l6si mtldszerek megfelelo-

en segitik az intdzmdny feladatelldl6s6t. a szervezeti cdlok eldr6s6t.

- Csal6s. komrpci6: A belso szabiilyzatok rendsTere. a l'eladatok megos^esa, a feladat-.

f'elel6ssdgi- is hatrisktinik meghat6rozottsiiga bizlositja a szlnddkossrigb6l ered<i sza-

bhlyalansrigok, integritast sert6 esemdnyek bektivetkez6s6nek minimalizrilisdt.

Kontrolltevdkenys6gek :

- Kontrollstrat6girl'k ds m6dszerek: A kontrollstrat6gidk 6s m6dszerek rigy kerilltek ki-
alakitdsra a szeryezel minden szintj6n, hogy biztosilsiik, hogy a kockdzatkezelds sor6n

a szervezeti cdloka hat6 kockrizatok a meghaterozott tiir6shat6rokon beliil maradja-

nak. A kontrolltevdkenys6geken beltl kiemelt szerepe von az enged6lyezdsi 6s j6vti-

hagy6si eljdrisrendnek, valamint az adatokhoz 6s infomricirikhoz val6 hozz6fdres

kontrolljdnak.
- Feladatkdrdk szetvalaszlasa: A szervezeten bcliil a f'eladat- 6s haleskorOk sz6tvilasz-

tasra kertiltek olyan fonn5ban- hog-v egy'szenrdly kezdben se tisszpontosulhassanak

olyan eszkozok. jogok 6s lehetSsegek. arnelyek rdvin elkertilheti a m6sok riltali elle-
n6rzest, itletve amelyek visszailisckre. csaldsokra adnak m6dot.

- 12-



Feladatv6gzds folytonossdga: A dolgoz6k tivozisalor munkakiir dtadds-6tviteli jegy-
z6k6nyvek kdsz0lnek. a trivozd dolgoz6 valameruyi folyamatban ldv6 iigye beazono-
sithat6an kertil 6tadrisra.

Informiici6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
- lntbrmici6 6s kommunikrici6: Az intezmtny vezet6se biztositja, hogy a mr.rnliat6rsak

a feladatuk ell6trisrihoz sziiksdges releviins informdci6khoz kclki idoben hozzdjussa-
na}. Az intdanr6nyi kommunik6ci6 tbntos elemei a vezet6i 6s belsti drtekezletek.

- Iktat:isi rendszer: Az intd,zm(,nyhez 6rkez6, az intizrndny ehal ktilddtt ds a szervezelen
beltil keletkez-ett iratok nyomon ktivetise az iktatiisi rendszeren kereszttil val6sul neg.
Az intdzminy rendelkezik iratkezel6si szabalyzattal, amely r6szletesea leirja, hogy
milyen eljrirrist kell kovetni az irat keletkezds6t6l annak megsemmisf tdsdig.

Nyomon kdvetCsi rendszer (monitoring):
- A szervezeti c6lok megval6sit6srinak monitoringja: Az int6zmdny vezetese folyama-

tos, naprak6sz inform6ci6kkal rendelkezik a szervczeti c6lok megval6sfiris6r6l,
amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munlatirsak rendszeres beszrimoltat6sa.

- Belsri ellen6rz6s: Az int6zrndny bels6 ellen6rzdsdt a polgSrmesteri hivatal bels<i elle-
n6rei l6tjrik el. A bels6 ellen6rdk kockiizatelemzds alapjin hattrozzitk meg az inttz-
m6nyndl az ellenrirz€sek gyakoris6gtit. A bels6 ellen6nik munli6jukat a jogszabrilyok-
ban, a m6dszertani ritmutat6kban 6s az tinkormdnyzal bels6 ellenorzdsi k6zik<inyv-
6ben meghatarozottak alapjen vegzik.

- A belso kontrollok irt6keldse: A belso kontrollok 6n6kel6se 2018-ban megtort6nt.

Kijelentem, hogy a benyrijtott beszrimol6k a jogszabrilyi cloirrisok szerint a val6siignak meg'
felel6cn, 6tki&at6an, teljes korfien 6s pontosan tiikrtizik a sz6ban forg6 pdnziigyi 6vre vonat-
koz6 kiadrisokat 6s beviteleket.

Szo/U,}
Kelt: Budapcst, 2020. febn:6r 27. o/t

LP N

-) teu,

a llti

B) Az A) pontban meghatiirozolt nyilatkozarot az alibbiak miall nem iill m6domban meglen-

nl

P.H

al6irds
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Kelt: Budapest. 2020. februrir 27.
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Feladatelldtris dltnldnos irtikelise

A Riikosmenti Mezei Orszolgaldt a 2019. 6vi kolts6gvet6s6bol megfelel6en tudta

finanszirozni a g6pjdrmiivek ilzemanyag ell6t6s6t, kalbantartrisrit, a dolgoz6k munkab6r6t, a

formaruhikat, munkaruhakat, illetve egyCb kiil6nf6le szemdlyi 6s dologi kiad6sokat.

Kdltsdgvetisi bevdtelek teli es iilise

A tArsult keruletek onkorm:inyzatai (a Budapest F5vriros XVI. kertileti onkorm6nyzat

n6lkiil) a 2019-es 6vben R6kosmenti Mezei 6rszolgdlat kOlts6gvetdsdt I03 344 516 Ft -1al
(miikdddsi c6lt temogatesok ri'llamhriztartason belUlr6l) temogatt6k. Ezen kivtil az intdzt'neny

i+ Ft ,n,ikod6si bevdtelre, 250 000 Ft felhalmoz6si bevdtelre 6s 750 000 Ft miikoddsi c6l[
atvett pdnzeszktize tett szert.

A Tarsult onkorm:inyzatok a trirsukisi meg6llapod6sban elfogadott dsszegeket az abban

meghaterozottak szerint k6t rdszletben bocs6tott6k az 6rszolgilat rendelkezds6re'

A kciltsdgvetdsi bev6telek f66,sszeg e 104 344.530 Ft, mely 100 %-ban teljesiilt.

Kdlts dgveti s i kiadtis o k ulu k ulds a
(kieme lt elflirdnyzato nkdnti bon tds b an)

Szem6lyi kiadrlsok:
A szemelyi kiadasokat tekinrve a 2019. 6vi Ill. m6dositott el6inlnyzat - 70 888 86! F1 

_

fedezte i kiad6sainkat, mely 6sszesen 70026778 Flban teljestilt. A szemdlyi kiadas

naradv6nya 862 087 Ft.
A munkaad6kat terhelo jdrul6kok ds szoci6lis hozz6jrirulisi ad6 nr6dositott elairinyzala

14 130 838 Ft, melyb6l Lifizet6sre keriilt 13 531330 Ft. igy ezen a soron a maladvriny

599 508 Ft.

A lenti k6t sor megtakarit6sa az idoszakosan be nem ttjltdtt allishelyek b6r 6s jarul6kaib6l'

azonkivill a bdrp6tl6kok rnegtakadteseb6l ad6dik.

2.

Finansz[rozdsi bevitele k teli es iilis e

A Budapest F6vrlros XVI. kertileti onkorm irnyzat 14 100 526 Ft-tal lin]lt hozzA az

int6zrn6ny miikiid6sdhez. Az el6zb 6vi (2018.6vi) koltsdgvet6si maradv6ny 8987 126 Ft

<isszegben keriilt az int6zm6ny k6lts6gvet6s6be beipitve, mely maradv:iny egy r6sze

koteliettsdgv6llalalissal terhelt 6thirz6d6 koltsdgekre keriilt felhaszniildsra, a szabadon

felhasznilhat6 maradv6ny pedig irj g6pj6rmri beszerzds6re leu folditva'

A finanszirozasi bev€telek filOsszege23 087 652 Ft, mely 100 %-ban teljestilt'



Dologi kiadisok:
A 2019.6vi ktiltsigvetis III. m6dositott el6iranyzata a dologi kiadrisokra 30 464 609 Ft --ot
ir6nyoz elo, amib6l a teljesit6s 24 681 235 Ft, igy a negtakarit6s 5 783 374 Ft. A dologi
jellegti megtakaritasok, az iizemanyagarak ingadoz6srib6l, mind a benzin mind a gdzolaj
6rak t6bbnyire cs6kken6s6b61 ad6dik, a munkaruha, formaruha soron a megtakaritds a
bet0ltetlen ri,llashelyekb6l ad6dott, tov6bb6 a kdzl)zemi dijak sor6n keletkezett megtakarit6s,
ami a mdg teljesen fel nem 6piilt Tanya udvar miaft nem teryezhet6 megfelel6en.

Beruhiz6sok:
A beruhriz6sok IIL m6dositott ellirdnyza.ta 11 909 710 Ft, melyb6l 11 660 963 Ft teljestilt,
az"z az el6irlnyzal97 ,9 o/o-a felhasznelasra keriilt.

Felfjitrisok:
M6dositott el<iiranyzata 38 100 Ft, mely dsszeg nem kertilt felhasznalesra.

A 2019. 6vi III. szrimri m6dositott el<iilrinyzat alapjrin a 127 432182 Ft bev6telhez k6pest az

6rszolgalatnak a 2019. dvben I 19 900 306 Ft kiadrisa volt. A 7 531 876 Ft maradv6ny a

szemilyi, a dologi 6s a beruh6z6si kiadisok megtakaritisib6l ad6dik.

Az intizminy vagyondnak alakuldsa

Az Rrikosmenti Mezei Orszolg6latnil a 2019. kdlts6gvetdsi 6vben a leltarozis megtortdnt.
A 2019. dvben az Orszolgalat vagyona az alibbi eszk6zdkkel gyarapodott:

Ford Ranger terepjer6 g6pj6rmii
Temr6nydaral6
Metabo G6rveg6 fih€sz
Yato satu forg6
Makita foldfur6
Sparhelt
Tanya udvaron feldpitett 6ptiletek
Akacfa asztal + padok

Asztali szamit6gdp

Az 6rszolgiilat vagyona az al6bbiakkal cstikkent:

Mazda B 2500 terepj6r6 gdpiturnii
Suzuki Jimny gipjArmti
Asztali szamit6gep

Kmf.

J.

Kd ltsdgvetds i maradv dny



A k<ilts6gvet€si szervek bels<i kontrollrendszerdrol ds bels6 ellenrirzdsdr6l szrll6 3701201l.

CXII. 31.) Komr. rendelet (a tovabbiakban: Korm. rendelet) 11. $ (1) bekezdise alapjan a

koltsdgvetdsi szerv vezetoje kdteles a Kornr. rendelet l. melldklete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rtikelni a kdltsdgvet6si szerv bels6 kontrollrendszerdnek nlin6sdg6t.

Tov6bbri a I l. $ (2a) bekezddse kimondja, hogy .,A helyi dnkormdnyzati kdlrsdgvetdsi szen'
vezel6je a nyilatkozatot az dves k1ltsdgvetdsi beszdmolival egiitt Mldi meg az ircinyltd

szerv vezet6jinelc A vezetdi nyilatkozatol a polgdrmester a zdrszdmadirsi rendelet
tervezelivel egltitt lerjeszti o kipNisel6-testtilet eld. "

Fentiek szerinti kotelezettsdgemnek megfelelve teszem meg a kdvetkezo nyilatkozatot:

Kontrollkdlrlyezet:
- Szer.rlzeti c€lrendszer 6s szelvezeti feldpit6s: Az intezrneny cdljai meghaterozottak,

a fbladatetl6tas r6szletes szab6lyai az SzMSz-ben r6gzit6sre keriiltek. Az SzMSz a
jogszabatyban el6irt k6telez6 tartalmi elemeket ta(almazza, az SzMSz az alapit6

Lkirattal 6sszhangban \a.,. Az SzMSz r6szdt k6pezi az intezm6ny szervezeti

felipitdse, amely valamennyi munkakdne vonatkoz6an attekinthet6en taJltall|dazza a

szervezeten belt elfoglalt helyet, az alii- Iijl6- ds ffrell6rendeltsegi viszonyokat.

4

Yezetbi nvilatkozat a bels6 kontrollrendszer miiktid6s616l

A) Alulirott Oldh Csaba a R6kosmenti Mezei 6rszolgAlat k6ltsdgvet6si szerv vezettije jogi
felel6ss6gem tudat6ban kijelentem, hogy az el6ir6soknak megfelel6en a 2019. dvben az

6ltalam vezetett kdlts6gvetdsi szervn6l gondoskodtam

P a bels6 kontrollrendszer kialakitas6r6l, valamint szabalyszer(r. eredm6nyes,

gazdasiigos 6s hat6kony m[k6d6s6r6l,
) olyan szervezeli kultura kialakit{siir61, amely biztositja az elkdtelezetts6get a

szervezeti cdlok 6s 6rt6kek iriint, valamint alkalmas az integritas 6rv6nyesit6s6nek

biztosit6sem,
) a kdltsdgvet6si szerv vagyonkezel6s6be, haszndlataba adott vagyon rendeltetdsszer[i

haszn6lat6r6l, az alapit6 okiratban megjelOlt tev6kenys6gek jogszabrilyban

meghatarozott ktivetelm6nyeknek megfelel6 ellet6sfu6l,
P a rendelkez6sre 6li6 elSirrinyzatok c€lnak niegfelel6 felhasznril6s6r6l,
P a kOlts€gvetdsi szerv tev6kenys6g6ben a hat6konyslg, eredmdnyess6g 6s a

gazdasiigossiig ktivetelmdnyeinek 6rv6nyesites6r6l,

i a tervez6si. beszAmolisi, informici6szolgdltatisi kotelezettsdgek teljesit6sdrol, azok

teljess6g6nil 6s hitelessdg6nil,
} a gazdrilkodrisi lehet<is6gek 6s a kotelezettsegek dsszhangjar6l,
P az intdznr6nyi szimviteli rendr6l,
) olyan rendszer bevezet6s6r6l, amely megfelelo bizonyoss6got nytljt az eljrir6sok

jogsze{is6gdre 6s szab6lyszenis6g6re vonatkoz6an, biztositja az

elsz{'rnoltathat6siigot, tovdbbd megfelel a hazai ds ktizdss6gi szabrilyoknak,

>t an6l. hogy a vezet6k a szervezet minden szintjen tisztriban legyenek a kitiizott
c6lokkal 6s az azok eldr6s6t segit6 eszkOztikkel annak 6rdek6ben, hogy v6gre tudj6k

hajtani a meghatarozott feladatokat 6s dfidkelni tudj6k az eldrt erednrinyeket' E

tevikenysdgr6l a vezet6i besz6moltat6s rendszerdn keresztiil folyamatos

informAci6val rendelkeztem, a tevdkenysdget folyarnatosan drt€keltem.

A vonatkoz6 jogszabrilyok belso kontrollrendszene vonatkoz6 el6ir'6sainak az allbbiak

szerint tettem eleget:



Bels6 szab6lyzatok: Az int6zmdny rendelkezik megf'elelo bels5

szabiilyzatrendszerrel, amelyet folyamatosan aktualizril a jogszab6lyi ds belsti
v6ltozAsok szerint. A belso szabdlyzatokat a munkatirsak ismerik 6s alkalmazziik.
Feladat- 6s felel6ss6gi krirdk: Az int6zmdnyi feladatk6rtlk az SzMSz-ben
meghatSr'oz6sra kertiltek. Valamemyi dolgoz6 rendelkezik munkakdri leir6ssal,

amelyekben riszletesen megtalelhat6ak az ellitandd feladatk<ir'6k, a felel6ss6gi- ds

hat6sk<irdk.
Folyamatok meghatiirozlsa 6s dokunrentiliisa: Az int6zm6ny elkdszitette 6s

folyamatosan aktualizilja a kdlts6gvetisi szery ellen<irzdsi nyomvonalait.
Hum6ner6forriis: Az intdzm6nyr.r6l a huminerofoniis-kezel6s ritl6that6, a kivrilasztasi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatisan Ar az 6szl.6nzii rendszerig. Az
int6zm6ny gondot fordit a hunAneroforriis megfelelo kiviilaszt6sira, megtartas6ra,

fejleszt6s6re, hat6kony 6s eredm6nyes foglalkoztatdstira, megbecsiil6sdre.

Etikai irt6kek 6s integritis: Az intlzminy miik6dds6ben drv6nyestilnek a szakmai

felkdsztilts6g, a p6rtatlansrig 6s elfogulatlansrig, az elkdlcsi feddhetetiens6g 6r€kei,
biztositva van a kdz6rdek el6t6rbe helyez6se a magdn6rdekkel szemben. A
szevezelet 6s a munkavAllal6it is integritris jellemzi. az alkalmazott m6dszerek 6s

tev6kenys6gek dsszhangban vannak a szetvezeti cdlokkal 6s az etikai drtdkekkel. A
munkavdllal6k az etikai elvrirasoknak megfelel6en cselekszenek.

Integlalt kockeza&ezel6si rendszer:
- A kock6aatok meghatarozrisa 6s felmdrdse: Az intdzmdny tevdkenys6g6ben,

gazdrilkodasiban rej16 kock6zatokat meg6llapitottuk 6s felm6rtiik.
- A kockAzatok elemzdse: Meghat6roztuk a felmdrt kockizatok bek0vetkez6si

val6sziniis6g6l 6s az in16zm6ny szewezeti c6ljaira gyakorolt hat:isat. Ezek alapjAn a

kockazatok rangsorolesa megtd,rt6nt.

- A kock6aatok kezel6se: Ivfinden felm6rt 6s rangsorolt kockriaat esetdben

meghatarozasra keriilt a kockrizatkezel6s m6dja, a kockiizatkezel6st a vezetds minden

folyamatba be6gy azollan vdgi, .

- A kockiaatkezel6s folyamatdnak feliilvizsgdlata: Az int6zm6ny nagys6grendj6re

tekintettel a kialakitott kockrizatkezel6si rendszer megfelelo, a bekdvetkezett

valtozisokhoz igazitisa megtortdnik. Az alkalmazott kockiizatkezeldsi m6dszerek

megfelel6en segitik az int6zm6ny feladatellatAsaL a szervezeti celok el6res6t'

- Csal6s, konupci6: A bels6 szab6lyzatok rendszere, a feladatok megosztasa, a feladat-

, felel<issdgi- 6s hataskori,k meghatarozottsiga biztositja a szanddkoss6gb6l ered6

szab6lytalansdgolq integritast s6rt6 esemdnyek bek6vetkez.6s6nek minimalizSl6s6t.

Kontrolltev€kenysegek:
- Kontrollstrategirik 6s m6dszerek: A kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek rigy keriiltek

kialakitdsra a sze1rezfjt minden szintjdn, hogy biztosits6k, hogy a kockiizatkezel6s

sord,n a szervezeti c6lokra hat5 kockizatok a meghat6rozott tt'rrdshatdrokon beliil

mara janak. A kontrolltevdkenysdgeken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si

6s j6vrihagy6si eljariisrendnek, valamint az adalokhoz 6s informrici6khoz val6

hozz6l6res kontrollj6nak.
- Feladatkordk szetvalasaesa: A s7-ervezeten beltil a feladat- is ltatask6r0k

sz6tv6lasztAsra kertiltek olyan fouldban' hogy egy szenldly kez6ben se

osszpontosulhassanak olyan eszkdzdk, jogok es lehet6sdgek, arnelyek r6v6n

elkeriilheti a m6sok altali ellen6rzdst, illetve amelyek visszadlesekre. csalasokra

adnak m6dot.
- Feladatv6gzds folltonossiga: A dolgoz6k t6voz6sakor munkakor' Stadris-6ti'6teli

jegyz6kdny.vek kesztilnek, L tavoz' tiolgoz6 valameruryi folyarnatban l6v6 frgye

beazonosithat6an kerul 6tadasra.

5



Infonndci6s €s kommunikdci6s rendszrr:
- Informici6 6s konrmunik6ci6: Az int6zm6ny vezetese biztositja. hogy a munkatalsak

a feladatuk ell:itris6hoz sztiksdges relevdns informdci6khoz kell6 id6ben

hozzijussanak. Az intdzm6nyi kommunikrici6 fontos elemei a vezet6i 6s belsrj

drtekezletek.
- Iktatrisi rendszer: Az int6zm6nyhez 6tkezo, az intezmdny eltal kiilddtt 6s a

szervezeten beliil keletkezett iratok nyomon kdveldse az iktatrisi rendszeren kereszttil

val6sul meg. Az int6zm6ny lendelkezik iratkezeldsi szabi yzanal, amely r6szletesen

leirja, hogy milyen elj6rrist kell k6vetni az irat keletkezdsdt6l arnak

nregsemmisitdseig.

Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):
- A szervezeti c6lok megval6sit6s6nak monitoringia: Az int6zmdny vezet6se

folyamatos, naprak6sz inlbrm6ci6kkal rendelkezik a szervezeti cdlok

megval6sit6srir6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatiirsak rendszeres

beszdmoltatasa.
- Bels6 ellen6rz6s: Az int6zm6ny bels6 eilen6rzdsit a polg6rmesteri hivatal bels6

ellen6rei l6tjdk el. A bels6 ellen6rdk kockdzalelemzds alapj6n halArozzt*' meg az

int6zm6nynEl az ellen6rzdsek gyakoris6grit. A bels6 ellen6r0k munk6jukat a

jogszabriiyokban, a m6clszertani irtmutat6kban 6s az 6nkormanlzat bels6 ellen6rzdsi

kdzik<lnyvdben meghadrozottak alapj6n vdgzik.

- A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok 6rt6kel6se 201?-ben megtiirt6nt.

Kijelentem, hogy a benyrijtott beszi{Lrnol6k a jogszab6lyi el<iiftisok szerint a val6sAgnak

migfelelSen, 6tlithat6an, teljes kor(ren 6s pontosan tiiknjzik a sz6ban forg6 pdnztigyi 6vte

vonatkoz6 kiadasokat ds bev6teleket.

Kelt: Buclapest, 2020. m6rcius 0o.

aliiiriis

B) Az A) pontban meghatrirozott nyilatkozatot az aldbbiak miatt nem 6ll m6domban

megtennt:

Kelt: Budapest, 2020. mrircius 06.

al6ilis

6
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l. Feladatelkit6s, Int6zked6sek

A RriLkosmenli Mezei 6rszolgal at 2019'
es 6vben tevdkenys6g6t az 5 trirsult keriilet
tertilet6n dsszesen 6801 hektriLron vdgezte. A
I6tszrim 20 mez<idri st6tuszb6l ell. A
feladataink ell6t6sa soriin a lmtdkonysiig
ndveldse 6rdek6ben heti rendszeressdggel
jrir<irriziink a BRFK kdrzeti megbizott
rendrirkolldgriival, a K6szenl6ti Rend6rs6g
kutyAs, lovas rendrireivel, a tersult kertiletek
K0zteflilet feltigyel6ivel, valamint a F6vrirosi
Term6szewidelmi 6rszolgdlat
munkatiirsaiva.l is. Az igy kib6vtilt
int6zked6si jogkor hatdkonyabb 6s

eredm6nyesebb int6zked€seket tesz lehetov6.

Teri.ilet nagysdg megoszlisa, a tirsuldsban rEszt vevii keriilotek k6z6tt
szazd6kos aranyban
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Feljelent6sek szSma 2019
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BRFK ktiztis szolgSlat alatt megtett
kil6m6ter/h6

A hatrityos jogszab6lyok riltal el6irt feladataink mellett, a k0vetkez6 esetekben segitetttik

a trfu'shat6srigok, rinkormrinyzatok munk6j6t:
. Hajldktalanok visszat6r6 ellenrirzdse, a sz€ls6s6ges t6li id6j6r6s bea,llt6val naponta

k6Lzer. Ezen bej6*isok alkalmAval ellen6riztiik, hogy a fed6l n6lktiliek tudnak-e

f teni, ha valamire szi.iks6gtik volt azt tolm6csoltuk az illet6kes seg€lyszervezetek

fe[6, valamint isme(ettiik a meleged<ik el6rhet5s6g6t, cim6t. A bej6nisok alka]maval

kdsziilt naprak€sz, aktualizrilt, a hajldktalanok adatait, lakhelydt tadalmaz6 t6bl6zalot

megkiildtrik minden onkormenyzatnak, illewe keriileti Rend6rkapitrinysagnak.

o A kutyas6tattat6k ellen6rz6se szint6n folyamatos a szolg6lati id<i alatt. A 2019 6vben

osszesen 7l alkalommal figyelmeztettiik a kutyasdtaltat6kat a hat6lyos jogszab5lyok

betart6s6ra.
. A 2019-es dvben tdbb mint 100 (!) esetben kdrtdk a segitsegiiLnket chipolvas6s miatt.

Az esetek nagy rdszdben ddesitettiik a kutya tulajdonos6t, emennyiben nem volt

benne chip akkor az allategdszsigiigyi szolgAlatot drtesitetttik'

o A 2019 6s 6vben 9 esetben kdrtdk segitsdgiinket a kerilleti rend6rkapit6nys6gok.

o Az erd5teriiletek szintdn folyamatos ellen<irz6s alatt voltak az elmtlt 6vben. Az

aszilyos icl6szakban, a fti feladat a ttizgyrijtdsi tilalom betartatasa volt'
o A 2019-es 6vben osszesen 6 alkalOmmal tartottunk meger6sitett szolgalatot, osszesen

3 gepjriLnn0vel.6 mez66nel 2 hdten kereszttil. Ezen szolgalatok alkalmival a legfobb

fel'aiat az volt, hogy jelenl6ttinkket preventiv hatiist gyakoroljunk a lakossiigra.

o20lg.6vben,mintminderrEvben'azFKF6ltalSzerveTettlomtalanit6s.kiildn
t-eladatot jelent az 6rszolgr{latnak (mind az 5 t6rsult 6nkorm6nyzatnil). A

lomtalanitis id6tartama alatt, az 6rintett kerulet ktlteriileti r6sze fokozottabbal van

elleniirizve. Ilyenkor meger6sitett szolgiilattal, a t6rs szervekkel egyeztetve'

egytittmiikddv; Ittjuk el feladatr.rnkat. ami kiterjed a belteriileti r6szekre is.

()

-q47901
8?0

I

1200

r00 0

800

600

400

ir'200

1044

b03 599
603

,c

o



Kiemelked6 esem6ny 2019-ben:

A mez66r kollegrik a 2019 6v mrijus h6napjiban Kozdp Eur6pa legnagyobb

kibit6szer fogasrit hajtottrik v6gre, melynek piaci 6rt6ke eldrte a 200 milli6 forintot!

t0

A kcibit6szer zacskdkban



2. Vadillat tetemek elsz6llitdsa

A Lirsult 0nkormiinyzatok kIl- ds belteriileteidl 201 9-ben, Osszesen 47 (!) alkalommal

szillitottrurk 6llati hulldt a NEBIH Allateg6szs6gtigyi Diagnosztikai Igazgat6s6ghoz

(Budapest. 2, Tibornok u.. I 143).
Egy ilyen elszillit6s kb. 2-3 6l6t vesz ig6nybe (dokumentumok kitdltdse, vrirakozrisi idti

stb.).

(iz go=ottis

11



3. Ktirnyezettudatos gondolkodism6d

drszolg6latunk fontosnak tanja a feln6vekv6 generaci6k kornyezettudatos dletvitelre

tdrt6n<i nevel$sdt. Ez6rt szivesen vettiik a felk6rdseket a t:irsult dnkormenyzatok 6vodriit6l 6s

iskoliit6l, hogy bemutassuk a Napliis-tavi tanosvdnyt 6s a Merzse-mocsar term6szetv6delmi
tediletet illetve a Turjiilos term6szetvddelmi teriiletet 6s az ott taliilhat6 temr6szeti 6rt6keket.

A 2019-es 6vben megkcizelitSleg I 500 gyermeket kalauzoltunk kdrbe a tan6sv6nyeken,

mind az 6t tirsult cinkormanyzat rdszdr6l.

kbr nye ze t I u da I o s ne vel 6 s

2
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Teszedd 2019

drszolgrilatunk hosszri ideje r6szt vesz Magyarorsziig legnagyobb szemdtszed6si

progranrjriban a Teszedd akci6ban. 2019. mdrcius 23-dn munkatalsaink a lelkes

tinkdntesekkel egyiitt rdszt vettek a m6r nyolcadik alkalommal megrendezett programban,

mely keret6ben sz6mos helyszinen megtisztitottiik a szemettel boritott teriileteket. A Mezei

6rszolg6lat legfontosabb feladatai kdz6 tartozik az illegrilis hullad6klerak6s visszaszorit6sa

az6rt, hogy mindenki egy tiszt6bb k6myezetben 6lhessen.

Teszedd 2019

i
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4. Kdzdss6gi szo196lati munkaprogram

Olszolgalatunk 2013 6szdn csatlakozott a k6zdss6gi szolgrilati munkaprogramhoz'

mint fogad6 int6zmdny. A program keretdn beltil vrillaljuk, hogy a nrilurk jelentkez6

dirikoknak szrimukrz megfelel6 munkAt adunk 6s az eltoltdtt id6t igazoljuk. Alkalmankdnt ez

3 6rAt illetve h6w6gdn ds sziinid6ben akrir 5 6r'rit is jelent di6konk6nt. A csatlakoz6s 6ta 4l
tanint6zm6nnyel k6t6thjnk egyiittm(rkodisi meg6llapodrist. L6tszarnt6l fiigg6en biztositjuk
a szolgrilati gdpjiLrmiiveket, amivel a terilletre tudjuk szrillitani 5ket, ott pedig a mezei

6rszolg6lat bemutatesa mellett a kdmyezettudatos 6letm6dra is felhivjuk a figyelmiiket.

Bizunk benne, hogy a ktiz6ssdgi plograrnokon val6 rdszvdtelekkel, illetve a
Tanyaudvaron val6 muntival a fiatalok kdzelebb keriilnek a term€szethez, valamint az itt
elv6gzett munkAval kedvet kapnak egy hagy rz6 6letm6dhoz.

Kozdssdgi szolgtilaIi nnmkaprog cnnok
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5. R6szv6tel rendv6delmi napokon, 6s egy6b rendezv6nyeken

Fontosnak tartjuk. hogy a kicsik ds a felnottek is megisnierj6k az 6rszolg6lat munkrijrit,

ez6rt igyeksziink minden meghiviisnak eleget tenni, ahol trijdkoztathatjuk az drdekkid6ket az

6ltalunk v6gzett feladatokr6l. Ilyenkor a kisebb koroszt6lyra is gondolunk, r6sztikre

k6zmrives foglalkozrisokkal, egyszeriibb jAtekos feladatlapokkal kesziiliink. Kolldgiink
minden drdekl6d6t szivesen v6rnak ezekre a rendezv6nyeke.

A rendezvinyek a kicsik PET ptrlctckh6l ktszithettek figurdkat
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Az 6rdekl6d6k szintdn talilkozhattak 6s besz6thettek kolldgriLinkkal a X. kertileti

Rendv6delmi napon.

X. keriilet Rendt'idelmi nap

H a d i I onn Sze n I e n th' irt

16.

orszolgalatnnkidinisrrreghivristkapotlszentendrdreaMagyarHonvdds6gAltiszti
Akadini6jriral a kozipiskokisok i€sz€re szervezett t-{aclitorn6n rtjvid eltiaddst tartottunk a

szolgrilati feladatainkr6l.
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A Riikosrnenti Mezei OrszolgSlat lntezmdnyvezetrlje OLiLh Csaba meghivrist kapott a

Nemzeti Kozszolg6lati Egyetemtol, ahol az 6rdeklodoknek eload6st tartott az orszolgllat

rnunkrijar6l, feladatai16l.

Elfiadda tartdsa a Nemzeli Kdzszolgdlati Egrctemen

Int6zn.rdnytilkbc a Nemzeti K<izszolgdtati Egyetem Reud6szettudomrirryi Kar.

Biztonsrigi szakirany egyeterni$ei letoBattak el. allol bemutattuk olszolg6latunk feladatait'

nrurikrljrlt, valantnt l6togat6st tettek a tanyaudvalou.

A Nentzeti KOzszolgdlati Egtetem hallga

17.

t6i az intizminyiinkben
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6lszolgrilatunk r6szt vett a 2019-ben megrendezett Nemzetktizi Termdszetfihr
Fesztivrilon Gdd6ll5n. A rendezvdnyre 6vente sok ember liitogat el, igy ezek az alkahrak
kivril6ak ana. hogy az ide kikitogat6k megismerkedjenek a Rikosmenti Mezei
Orszolgiilattal. 2019-ben kolldgriink foglalkozrisokat tartottak gyerekeknek, illetve
ismertettdk azokat a feladatokat, melyekkel 6rszolg6latunk foglalkozik.

Nemzelkdzi Termiszetfilnt Fesztivdl GddallS

18.
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6rszolg6latunk 2019. mrijus 26-6n r€szt vett az Allattart6$ nevii rendezvdnyen a

XVllI. ker.tiletben, ahol koll6griink eload6st tanottak a felekis allattartasr6l. Mivel sok 6l1at

nem megfelel5 kdriilmdnyek kozdtt van lalrlva, ezefi fontosnak tartjuk, hogy azok az

emberek akik riLllatokat tartanak megismerkedjenek a felel6s 6llattart6ssal.

Renclen dny oz tillattttrtdsr6l a WllL karti

l9
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6. Allatment6sek

A Riikosmenti Mezei 6rszolgdlat vallalt feladatai kdzd tartozik, az dnkormiinyzatok bel-

6s kiilteriiletein egyariint, a s6riilt vagy elhullott, hizi- €s vadrlllatok elszellitAsa.

Az ethullott vadrillatokat a NEBI[l-hez szillitjuk veszetts6g vizsgilatra. A sdrtilt vagy beteg

6llatokat (6llatorvosi segitsdgget), ktildnfele ellatmenhelyekrc sz6llitjuk, illetve ameddig

kapacitd,sunk engedi, saj6t kis maddrk6rhazr.lrkban ipoljuk. Igy mentettiink az elmrilt ivben
kiilonfdle fajri madarakat 6s mds apr6 ellatokat, arvAn maradt kis siinoket.
Visszat6r'6 probl6ma, Ibleg a kds6 6szi 6s t6li idtjszakban a lakott teriileteken k6borl6 6s a

csalidi hrlzak kertjeiben vagy k6zintdzmenyek udvariin, telephelyeken tripl6l6kot keresti

r6k6k megjelen6se. 6rszolgdlanuk ilyenkor dlve fog6 csapda kihelyez6sdvel pr6b6l segiteni.

(2019-ben osszesen 117!!! atkalornmal helyeztiink ki dlve fog6 csapddt.) A befogott

ellatokat a lakott teriiletekt6l trivolabb es<j, erd6s ter0leten engedjiik vissza term6szetes

kdmyezetiikbe.

Mentett tillatok
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7. Kertv6rosi Tanyaudvar

Orszolgalatunk a XVi. keriileti Onkonniinyzattal kozdsen, ,,Kertv6rosi Tanyaudvar"

ndven egy ktirnyezet ds termdszetvddelmi oktatasi kdzpont l6trehoz6sat tiiae ki c6lj6ul, a

XVI. kertilet Sarjri riton tal6lhat6 telephely6n.
Itt miik6dik a Rakosmenti Mezei 6rszolgrilat bezisa. a teri'rlet tdbbi r6sz€n a

kdrnyezettudatos neveldsi projekttink elemek6nt, tanyaudvarl, :illatsimogat6t hozunk l6tre,

ahol a tirsult keriiletek 6vod6sai, iskolisai lalilkozhatnak az oshonos hazirillatokkal. Az

dvr6l 6we sz6piil6 Tanyaudvar folyamatosan vdrja a 16togat6kat, akik egyre tdbben fedezik

fel ezt a helyei. Sok terv van mdg, melyet v6gre kell hajtani, ezek kdzdtt szerepelnek az tj
6llattart6 dpiilerek, melyekbe koltozhetnek majd az irj jdvevdnyek. A tervek kd,zott szerepel

tov6bbd egy el6ad6 terem l6trehozisa is, mely nagy segis6g lesz abban, hogy fedett helyen

is lehessen el6ad6sokat tartani az 6rdekl6d6 csoporloknak.

A Bitzis 2019-ben (Google rirkip' sajir fot6)
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2019-ben a tervek szerint elk6sziilt egy kerli t6 a Tanyaudvalon, melyben az

drdeklSd6 letogat6k tekn6s6ket, illetve halakat l6thatnak. A Magyar Madrirtani Egyesiilet

trimogatris6val meg6piilt egy madarbar6t kert dsv6ny is, ahol a Litogat6k a kihelyezett

ismertet6 t6bl& valamint az elhelyezett odtk segitsdgdvel megismerkedhetnek szdnros

madrirfajjal, melyekkel a kertvdrosi k6rnyezetben vagy ak6r a tem6szetben tfr6zva
taldlkozhatunk.

Kerti td a Tanyaudvaron

Maddrbardt kerl a TunYaudvtton
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6rszolg6latunk munkat6rsai l6trehoaak Brilint Gazda GytinrOlcs6s6t, trely bemutatja
a karcsir ors6 metszdsi techniket a gytimtilcsfiikon, mely alkalmaz6s6val n.r6r hamarabb nagy

termdst hoznak a fdk. Elk6sztilt egy ktiz0ss6gi kert is, ahol 6vod6s ds iskol6s csoportok
iiltethetnek pakintakat, igy ismerkedve meg a ndv6nytermeszt6ssel.

Bdlint gmda gtiimAlcsdse ds a kdzdssrigi kert

2019-ben az rijonnan 6rkez6 kit krirpati borzderes szarvasmarlr6nak is elkdsziilt a kanirn.

Elkisziil I u szurrastno'hik ku'tintjcr
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A Rikosmenti Mezei Orszolg6lat 2019.-ben tinnepelte a 10. sziiletdsnapjet

Budapest, 2020. m6rcius 06.
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R6kosmenti Mezei 6rszolgAlat
ht6zm6nyvezet6
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A Kerw6rosi Helytdrtdneti 6s Eml6kezet K6zpont rendezv6nyei 2019-ben sz6khely6n 6s
telephelyein, valamint kiils6 helyszineken val6sultak meg.
A Helytdrtdneti Gy jtemdnyben 9 program volt, ezen kiviil i9 alkalommal himz6 szakkdr.
Nyitvatart6si id6ben l6togat6kat fogadtunk es kutat6szolgrilatot tartoftunk fent. Minddsszesen
1486 frj fordult meg a Hel).t0rtdneti Gyiijtemdnyben.
A programok tartalmuk szerint: kOnlvbemutat6k, ki6llitasok, k6nyw6s6rok helyben,
helytOrt6neti vet6lked6. himz6 szakkrir.
Kitelepilett kdnyvbemutat6ink 6s kdn),w6sriraink a Szentmih6lyi Kultur:ilis Kdzpontban, aZ
erzsdbetligeti rendezv6nyeken ds a Sashalmi Piacon keriiltek megrendez6sre.
A Cinkotai Tijh:izban 8 program val6sult meg. A sajrit programokon tul csoportos 6s egydni
lAtogat6kat fogadtunk a kidllit6tdrben, a nyriri id6szakban pedig napkdzis triboroknak
biztositotrunk helyet. Litogat6k 6s programvend6gek sz6m: 1091 f6.
A T6th llonka Eml|khdzban 8 program val6sult meg az dves nyitvatart6son feliil. Rendkiv[li
rendezvdnyiink a Terror Hiiz6val k6tdtt szerz6d6s eredm6nykdnt l6kejdv6, Egy akaraton cimii
VR szemtiveges technik6val megval6sul6 kiallitis, melyen 890 vend6g jelent meg. Az
eml6kh:lzban Osszesen 1439 fo l6togat6nl( volt.
Mindh:lrom helyszintinkcin a venddgek szima dsszesen: 4016 f6.
2019. dvi szakmai munka r6szletezdse az 6ves szakmai besz6mol6ban olvashat6.

K A lts dgv e td s i b ev d tele k te lj es rilds e

KA ks d gvetd st kiudds o k slak ulds u
( kiemelt e l6ir tinyzato n kd nti b o nttis b an)

Kdszenl6ti, ilgyeleti, helyettesit6si dij, tirlora soron jelentkezik maradv6ny. Oka, az iv
sor6n bevezeteft 3 havi munkaid6keret szerinti beosztAs. igy csek6ly m6rt6kben lett
rirl6ra megdllapitva.
Egy6b szakmai anyag soron, jelentkezik maradviiny. Oka a Cinkotai Tdjhinba
betervezett menyasszony ds volegdny viselet m6solat nem k6sziilt el.

2

Feladatelldtds tiltaldnos drtdkeldse

A KHEK bevdtelei kit r6szrol tev6dnek 6ssze.
Egyik a kiadv6ny 6rtdkesit6s, amelyet az el6iriinyzott 800.000 Ft helyett 993.925 Ft drtdkben
te lj esiletttink.
Misik a helybirleti dijak, amelyek egyik hdnyada Cinkotai Trijhrla m6sik hrinyada a Clr0jtem6ny kis
dptlet6nek b€rbeadis6b6l szirmazik. A fodpiilet termdt dvente ndhriny alkalommal adjuk bdrbe.
Az el5ininyzott bdrleti dij I.400.000 Ft helyett 1.550.450 Ft bev6telt produk6ltunk.

Finanszirouisi bevdtelek teljesrtlise

Budapest F6varos XVi. keri et Onkormanyzata, mint fenntart6 biztositja a tiirgy 6vben
meghat6rozott kdhs6gvetdsi tiirnogatdst. Ennek eredmdnyekdppen miikdddsiink anyagi
biztonsiga adott.



Egy6b iizemeltetisi anyag soron jelentkezik maradv6ny. Oka: a vrirt dpiilet
Sllagmeg6vasi munkAk miatt, a tervezett udvari murv6z6s elmaradt, mivel nem
akarnrk, hogy az rij, tiszta murva tdnkremenjen az dpitisi munkrilatok alatt.
Belfttldi kikiildet6sek soron jelentkezett maradv6ny. Oka: int.vez. nem vette ig€nybe a
gdpj 6rmiivel tdrt6no kOltsdgt6rit€st.

K 6 lts d gv etd s i mar u dv d ny

A KHEK 2019. 6vi kdltsdgvet6si maradv6nya: 6.157 e Ft.

Az intdzmdny vaglondnak alukuldsa

2019- 6vi eredeti el6iriinyzatban 63.414 e Ft Ibdsszeg keriilt meghatirozAsra,
mely a 2019. m6dositott ekiiranyzatTal71.41,4 e Ft dsszegre valtozott.
A 2019. dvi teljesit6s 62.979 e Ft dsszes kiadris 6s 69.135 e Ft bevdtel lett, maradvdny: 6.157
eFt.

Kmf.



A k6ltsdgvetesi szerv€k bels6 kontrollrendszerdrol is bels5 ellen6rz6s6r61 sz6l6 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 11. g (1) bekezddse alapjrin a
kdlts6gvetdsi szerv vezet6je kdteles a Korm. rendelet i. mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rt6kelni a kdltsdgvetdsi szerv bels6 kontrollrendszerdnek min6s6gdt. Tov6bb6
a 11. $ (2a) bekezd€se kimondja, hogy ,,A helyi dnkormdnyzati kbltsdgtetdsi szerv yezetdje a
nyilatkozatot az 6ves kiltsdgvetisi beszdmoldval eg,"ti/t ktildi meg az irdny[td szery
vezetdjdnek A vezet6i nyilatkozatot a polgdrmester a zd.rszdmaddst rendelet tervezetdvel
eg) tt terjeszti a kepvisel;-testiilet eli."

Fentiek szerinti kotelezettsdgernnek megfelelve teszem meg a kdvetkez6 nyilatkozatot:

Y ezet6i nvilatkozat a bels6 kontrollrendszer miiktid6s616l

A) Aluliroft Villinyi Pdter a Kertv'6rosi Hel)'tdrt6neti ds Errl6kezet Kttzpont k6lts6gvet6si
szerv vezet6je jogi felel6ss6gem tudatriban kijelentem, hogy az el6ir6soknak megfeleltien a
2019. dvben az 6ltalam vezetett kdlts6gvet6si szervndl gondoskodtam

F a bels6 kontrollrendszer kialakitasar6l, valamint szabilyszert, eredmdnyes,
gazdas6gos 6s hatdkony miikdd6sdr6l,

) olyan szervezett kultura kialakit6srir6l, amely biztositja az elkotelezetts6get a
szervezeti c6lok ds 6rt6kek irant, valamint alkalmas az integdtas 6w6nyesit6s6nek
biztositasara,

) a ktilts6gvet6si szerv vagyonkezeldsdbe, hasznrilat6ba adott vagyon rendeltet6sszert
hasznalatar6l, az alapit6 okiratban megjelolt tevdkenys6gek jogszabAlyban
meghatarozott ktivetelm6nyeknek megfelel6 ell6trisrir6i,

) a rendeikez6sre iill6 el6ir6nyzatok c6lnak megfelel6 felhasznikisrir6l,
F a k6lts6gvet6si szerv tevdkenys6g6ben a hat6konysrig, eredmdnyess6g ds a

gazdasrigossrig k6vetelm6nyeinek 6rvdnyesit6s6r6l,
! a tervez6si, beszrimolasi, informrici6szolg6ltatasi kdtelezetts6gek teljesitds6r6l, azok

teljess€9616l 6s hiteless6g616l,
) a gazd6lkodasi lehet6s6gek 6s a kotelezettsigek <isszhangjrir6l,
F az int6zm6nyi sz:imvireli rendr6l,
) olyan rendszer bevezetds6r6l, amely megfelelS bizonyoss5got nyirjt az eljarrisok

jogszenis6gdre ds szabdlyszenis6gere vonatkoz6an, biztositja az elsz6moltathat6segot,
tov6bbf megfelel a hazai 6s k6zdss6gi szabrilyoknak,

} arr6l, hogy a vezet6k ^ szervezel minden szintj6n tiszteban legyenek a kitiizdtt
c6lokkal ds az azok el6r6s6t segitri eszktizcikkel annak 6rdek6ben, hogy vdgre tudjtik
hajtani a meghatarozott feladatokat is 6rt6kelni tudjak az el6rt eredmdnyeket. E
tev6kenys6gr6l a vezet6i beszrimoltat6s rendszer6n kereszttil folyamatos inform6ci6ral
rendelkeztem, a tev6kenysdget folyamatosan 6ndkeltem.

A vonatkoz6 jogszabilyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 elSirrisainak az alibbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollk0myezet:
- Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti feldpitds: Az int6zm6ny c6ljai meghatdrozottak, a

feladatelletas r6szletes szabAlyai az SzMSz-ben r6gzit6sre keriiltek. Az SzMSz a
jogszab6lyban eloirt kdtelez6 tanalmi elemekel tartalmazza, az Sz\4Sz az alapit6
okirattal osszhangban van. Az SzMSz r6sz6t k6pezi az inl'zm€ny szervezeti feldpitdse,
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amely valamennyi munkakdrre vonatkoz6an ittekinthetSen tartalmazza a szewezeten
beliil elfoglalt helyel, az al|- ft16- ds mell6rendelts6gi viszonyokat,
Bels6 szabiilyzatok: Az intdzm6ny rendelkezik megfelel6 bels6 szab6lyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualizril a jogszabrilyi ds bels6 valtozrisok szerint. A belso
szabd.Llyzatokat a munkatiirsak ismerik ds alkalmazzi*.
Feladat- 6s felel<issdgi kcirrik: Az int6an6nyi feladatkdrdk az SzMSz-ben
meghatiiroz6sra kertiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkak6ri leir6ssal,
amelyekben r6szletesen megtalilhat6ak az ell6tand6 feladatkordk, a felel6ss6gi- ds

hatrisk616k.
Folyamatok meghat6rozisa 6s dokumentikisa: Az inl€zm€ny elk6szitette 6s

folyamatosan aktualiz6lja a kdltsdgvet6si szerv ellen6rz6si nyomvonalait.
Humiiner6forriis: Az int6zminyndl a humiiner6forr6s-kezelds ritlithat6, a kivrilasztasi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatrisan et az osztoml rendszerig. Az
intdzmdny gondot fordit a humiinertlforriis megfelel6 kiv6lasztasrirq megtart6srra"
fejleszt6s6re, hatdkony 6s eredm6nyes foglalkonar6,s{r4 megbecsiil€sdre.
Etikai 6ddkek 6s integritAs: Az intdzmdny miik<id6sdben irvdnyestlnek a szakmai
felk6sztiltsdg, a p6rtatlansrig 6s elfogulatlansig, az erkd,lcsi feddhetetlensdg 6rtikei,
biaosiwa van a kdz6rdek el6t6rbe helyezdse a magSndrdekkel szemben. A szervezetet
is a munkavdllal6it is integritrls jellemzi, az alkalmazott m6dszerek is tev6kenys6gek
dsszhangban vannak a szervezeti c6lokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkav6llal6k az
etikai elvrirdsoknak megfelel5en cselekszenek.

Integrdlt kockazatkezel6si rendszer:
- A kockrizatok meghatarozrisa 6s felm&6se: Az intizminy tevdkenys6gdberq

gazdriikodrisriban rej16 kockrizatokat meg:illapitottuk 6s felm6rti.ik.
- A kockdzatok elemz6se: Meghataroztuk a felm6rt kock6zatok bekOvetkez6si

val6szinris€g6t 6s az int6zrn6ny szervezeti c6ljaira gyakorolt hatasat. Ezek alapjrin a
kockrizatok rangsorolesa megtdrt6nt.

- A kockrizatok kezeldse: Minden lelm6rt 6s rangsorolt kockezat esetdben
meghatarozisra keriilt a kockrlzatkezel6s m6dja, a kockiizatkezel6st a vezetds minden
folyamatba bedgyazottan v6gzi.

- A kockazatkezelds folyamat6nak feltilvizsgrilata: Az intdzmdny nagysigrendjire
tekintettel a kialakitott kockdzatkezeldsi rendszer megfelelS, a bektlvetkezett
v6itoz6sokhoz igaatlsa megtort6nik. Az alkalmazoft kockrizatkezel6si m6dszerek
megfelel<ien segitik az int6zm6ny feladatellftas6t, a szervezeti c6lok el6r6sdt.

- Csal6s, komrpci6: A belso szabdlyzatok rendszere, a feladatok megoszlisa, a feladat-,
felel6ss6gi- 6s hatdskor<ik meghatiirozotts6ga biztositja a szrind6kossrigb6l ered6
szaballtalans,gok, integrit6st sdrt6 esem6nyek bekdvetkez6sdnek minimalizikisrit.

Kontrolltevdkenys6gek:
- Kontrollstratigiiik 6s m6dszerek: A kontrollstratdgiak 6s m6dszerek rigy ker0ltek

kialakit6sra a szewezel minden szintjdn, hogy biztos(tsrik, hogy a kockazatkezel6s
sorii:n a szervezeli c6loka hat6 kock6zatok a meghaterozott ttir€shatrirokon beltil
maradjanak. A kontrolltevdkenysdgeken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si 6s
jt5vrihagy'6si eljrirAsrendnek, valamint az adatokloz 6s inform6ci6khoz val6 hozzAf€res
kontrollj6nak.

- Feladatkd'rok sz6tvelasztesa: A szervezeten beliil a feladat- 6s hatlsktirdk
szdtvilaszt6sra keriiltek olyan formdban, hogy egy szemdly kez6ben se

<isszpontosulhassanak olyan eszk<jz<ik, jogok 6s lehetos6gek, amelyek r6vdn
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elkertilheli a masok r{ltali ellenorzdst, illetve amelyek vissza6l6seke, csal6sokra adnak
m6dot.
FeladaF6gz6s folyonossiga: A dolgoz6k tivoz6sakor murkakdr 6tades-6tv6teli
jegyzcikOnyvek k6sztilnek, a tevoz6 dolgoz5 valamennyi folyamatban l6v6 iigye
beazonosithat6ar kertil iitadiisra.

Informiici6s 6s kommunik6ci6s rendszer:
- Informdci6 6s kommunik6ci6: Az intezlneny vezet6se biztositja, hogy a munkatarsak a

feladatuk ell6t6s6hoz sziiksdges relev6ns inform6ci6khoz kell6 id6ben hozzrijussanak.
Az int6zmdnyi kommunikici6 lontos elemei a vezetSi 6s bels6 6rtekezletek.

- Iktat6si rendszer: Az int6zmdnyhez €rkez6, az rntdzm6ny 6ltal kiilddtt 6s a szervezeten
beltil keletkezett iratok nyomon kdvetdse az iktatdsi rendszeren keresai.il val6sul meg.
Az int6zrn6ny rendelkezik ira&ezel6si szabiiyzattal, amely r6szletesen leirja, hogy
milyen elj6rrist kell k<ivetni az irat keletkezdsdt6l annak megsemmisit6sdig.

Nyomon kdvetdsi rendszer (monitoring):
- A szewezeti c6lok megval5sitiisAnak monitoringia: Az int6zm6ny vezetdse

folyamatos, naprak6sz inform6ci6kkal rendelkezik a szervezeti cdtok
megval6sitdsar6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatrirsak rendszeres
besziimoltatasa.

- Belso ellen6rz6s: Az intezmeny bels<i ellen6rz6s6t a polgrirmesteri hivatal bels6
ellen6rei l6tj6k el. A bels6 ellenSrcik kockrizatelemz6s alapjan hatArozzdk meg az
int6zm6nyn6l az ellen6rz€sek gyakoris6g6t. A bels6 ellenrirdk munkijukat a
jogszabilyokbaa, a m6dszertani ritmutat6kban 6s az dnkorm6nvzat bels6 ellen6rzdsi
kdzikdnyv6ben meghatarozottak aJapjrin v6gzik.

- A bels6 kontrollok 6rtdkeldse: A bels5 kontrollok 6rt6kel6se 2017-ben megr<irtdnt.

Kijelentem, hogy a benytjtott besziimol6k a jogszabdll el6irrisok szerint a val6s6gnak
megfelel6en, etlathat6an, teljes kdnien 6s pontosan rukrrizik a sz6ban forg6 p6nziigyi dvre
vonatkoz6 kiad6sokat 6s bev6teleket.

Kelt: Budapest, 2020. m6rcius I 1.
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B) Az A) pontban meghatrirozott nyilatkozatot az debbiak miatt nem 6ll m6domban
megtenni:

Kelt: Budapest. 2020
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