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A kOltsdgvetdsi szervek belso kontrollrendszerdr6l 6s bels<i ellen6rz6sir6l sz6l6 3?012011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tovribbiakban: Korm. rendelet) 11. $ (1) bekezddse alapjan a
kdltsigvetisi szerv vezet6je kdteles a Korm. rendelet l. mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban irtdkelni a kdltsCgvet6si szerv belso kontrollrendszerinek min<isdg6t. Tov6bbd
a I l. $ (a) bekezd6se kimondja, hogy ,,Ha a k)ltsdgvetisi szervndl dv kdzben vdltozds tdrrinik
a szerv vezeldje szemdlyiben, vagt a kiltsCgvetdsi szerv dtalakul, megsziinik, a tdvozd vezet6,
illetve az dtalakulo, megszfind k1hsAgvetdsi szerv vezetdje kiteles az l. melldWetet az addig
eltelt iddszak vonatkozasdban kirclrcni, ds az uj vezetdnek, illene a jogutdd kbltsigvetdsi szert
vezetdjinek dtadni, aki azt sajdt nyilatkozatdhoz melldkeli. "

Vezetrii nyilatkozat a bels6 kontrollrendszer mfi kdd6s6r6l

A) Alullrott dr. Csomor Ervin, Budapest XvL kertileti Polg6rmesteri Hivatal (a tovdbbiakban:
Hivatal) jegyz6je jogi felel6ssCgem tudatdban kijelentem, hogy az el6irasoknak megfelel6en a

2019. 6vben az Altalam vezetett Hivatalnil gondoskodtam

a bels6 kontrollrendszer kialakitAs6r6l, valamint szabdlyszeni, eredmdnyes,
gazdas6gos Cs hatCkony mrikddCsir<il,
olyan szervezeti kulttra kialakit6s6r6l, amely biztositja az elkdtelezettsdget a

szervezeti cClok ds irtdkek ifilnt, valamint alkalmas az integritas Crv6nyesitisdnek
biaosltAsAra,
a kdltsCgvetdsi szew vagyonkezelisCbe, haszn6latAba adott vagyon rendeltetdsszerfi
haszn6lat6r6l, az alapit6 okiratban megjel6lt tevCkenysigek jogszab6'lyban

meghatarozott kdvetelmCnyeknek megfelel6 ell6t6s6r6l,
a rcndelkezCsre 6l16 el6iranyzatok cClnak megfelelo felhaszndl6s6r6l,
a kdltsdgvetdsi szerv tevdkenysigCben a hatCkonys6g, eredmCnyessCg 6s a

gazdas6goss69 kdvetelmdnyeinek drvinyesitCsdrdl,
a tervezesi, beszdmokisi, informAci6szolg6ltarisi kdtelezetts6gek teljes{tCsdr6l, azok

teljessdgdr6l ds hitelessCgCrol,
a gazd6lkodAsi lehet6s6gek Cs a kotelezettsdgek dsszhangiar6l,

az intCzmdnyi szdmviteli rendr6l,
olyan rendszer bevezetds6rol, amely megfelel6 bizonyoss6got nY6:t az eljar6sok
jogszenisdgdre 6s szabdlyszeriisdgdre vonatkoz6an, biztositja az elszAmoltathat6s6got,

tovAbb6 megfelel a hazai Cs kdzdssCgi szab6lyoknak,
an6l, hogy a vezet6k a szervezel minden szintjdn tiszt6ban legyenek a kittizdtt

cdlokkal €s az azok eldrisdt segit6 eszkdz6kkel annak irdekiben, hogy vdgre tudjdk

hajtani a meghat6rozott feladatokat 6s irtdkelni tudjrik az eldrt eredmdnyeket. E

tev6kenysC916l a vezet6i besz6moltatds rendszer6n kereszttl folyamatos inform6ci6val

rendelkeaem, a tevdkenysdget folyamatosan 6rtekeltem.

r

2



A vonatkoz6 jogszabalyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6ir6sainak az al6bbiak szerint
tettem eleget:

Kontrollkdmyezet:
- Szervezeti c6lrendszer ds szervezeti fel6pitds: A Hivatal ciljai meghatarozottak, a

feladatelldt6s rdszletes szab6lyai az SZMSZ-ben rdgzit6sre kertlltek. Az SZMSZ a

jogszab6lyban el6irt k6telez6 tartalmi elemeket tafialmazza, az SZMSZ az alapit6

okirattal dsszhangban van. Az SZMSZ rdszdt kdpezi a }livatal szervezeti felCpitdse,

amely valamennyi munkakdne vonatkoz6an Attekinthetoen larlalmazza a szen'ezeten

beliil elfoglalt helyet, az ald- fti16- is melldrendeltsdgi viszonyokat'
- Bels6 szabdlyzatok: A Hivatal rendelkezik megfelel6 bels6 szabilyzatrendszerrel,

amelyet folyamatosan aktualiz6l a jogszab6lyi Cs bels6 v6ltoz6sok szerint. A bels6

szabrilyzatokat a munkat6rsak ismerik Cs alkalmazzAk.
- Feladat- is feleldssigi ktirtlk: A hivatali feladatkdrdk az SZMSZ-ben meghat6roz6sra

kertiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakdri leir6ssal, amelyekben

r6szletesen megtakilhat6ak az ell6und6 feladatkOrdk, a feleldss6gi' ds haleskdrdk.

- Folyamatok meghatrirozesa 6s dokumentAlasa: A Hivatal elkdszltette ds folyamatosan

aktualizAlja a Iiivatal ellen6rzdsi nyomvonalait'
- Hum6nenifomis: A Hivatalnril a humaner6forras-kezelcs 6tl6that6, a kiv6lasa6si

rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztatfu6n At az d/sz:rdnzd rendszerig. A Hivatal

gondot fordit a humanerofonris megfelel6 kiv6laszt6s6ra, megtart6s6ra, fejlesztdsire,

hatdkony Cs eredmdnyes foglalkoaat6sera, megbecs0lds6re.

- Etikai Srtdkek ds integritiis: A Hivatal miik6dis€ben 6rvdnyesglnek a szakmai

fetkisztiltsdg, a partatlansiig is elfogulatlansAg, az erkdlcsi feddhetetlensCg CrtCkei,

biaositva van a k6z6rdek et6tdrbe helyezcse a magAndrdekkel szemben. A szervezetet

6s a munkavdllal6it is integritas jellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tevckenysdgek

bsszhangban vannak a szervezeti cdlokkal ds az etikai Crt6kekkel. A munkavdllal6k az

etikai elv6r6soknak megfeleloen cselekszenek.

IntegrAlt kock6zatkezeldsi rendszer:
] n kock6zatok meghatarozisa is felmdrise: A Hivatal tevdkenysdgdben,

gazddlkod6s6ban rej 16 kockrizatokat meg6llapitottuk ds felmdrtuk'

- I kockriaatok elemzdse: Meghat6roauk a felm6rt kockAzatok bek6vetkez6si

valOszinUsigdt is a Hivatal szirvezeti ciljaira gyakorolt hat6s6t. Ezek alapjAn a

kockdzatok rangsorol6sa megtdrtdnt.
- A kock6zatok- kezeldse: Minden felmdrt ds rangsorolt kock&at esetdben

meghatiiroz6sra kertllt a kockiiaatkezelds m6dja, a kockitzztkezel'st a vezetds minden

folyamatba bedgyazottan vdgzi.

- A lockazatkeretes fotyamatinak felglvizsg6lata: A Hivatal nagys6grendjdre tekintettel

a kialakitott kockriaatkezeldsi rendszer megfelelti, a bektivetkezett valtozasokhoz

ig-itaru megldrt.nik. Az alkalmazott koikriaatkezetdsi m6dszerek megfelel6en

s-egitik a Hivaial feladatelldtasrit, a szervezeti c6lok eldrds6t'

- Cifar, korrupci6: A bels<i szabalyzatok rendszere, a feladatok megoszt6sa' a feladat-'

feleltissdgi_ ts hataskdrdk meghatarozottsaga biaosirja a szinddkoss6gb6l 
. 
ered6

szab6lyta'iansigok, integrit6st s6rto esem6nyek bekovetkezds6nek minimalizikis6t.
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Kontrolltevdkenysdgek :

- Kontrollstratdgi6k ds m6dszerek: A kontrollslratdgiAk ds m6dszerek tgy kertiltek

kialakitasra a szervezet minden szintjdn, hogy biaositsrik, hogy a kockrizatkezelds sor6n a

szervezeti cdlokra hat6 kock6zatok a meghatdrozott tilrdshat6rokon beltil maradjanak. A
kontrolltevdkenysdgeken beliil kiemelt szerepe van az engeddlyezdsi 6s j6vrihagy6si

eljarisrendnek, valamint az adatokhoz 6s inform6ci6khoz val6 hozz|f€t,es kontrolljrinak.

Feladatkordk szctv6laszt6sa: A szervezeten beliil a feladat- ds hatriskdrok

sz6tviilaszt6sra kertiltek olyan formriban, hogy egy szemdly kez6ben se 6sszpontosulhassanak

olyan eszkdz6k, jogok ds lehet6sdgck, amelyek r6v6n elkertilheti a m6sok riltali ellen6rz6st,

itletve amelyek visszaCl6seke, csalisokra adnak m6dot.

- Feladatvdgz€s folyonoss6ga: A dolgoz6k tavozrlsakor munkakdr etad6s-6tv6teli

jegyz6kdnyvek kdsztilnek, a 1evoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 0gye

beazonosithat6an keriil 6tad6sra.

InformAci6s ds kommunikici6s rendszer:
- Informdci6 ds kommunik6ci6: A Hivatal vezetdse biaosltja, hogy a munkatdrsak a

fetadatuk ell6tasrhhoz sziiksiges relev6ns inform6ci6khoz kell<i idilben hozz6jussanak'

A hivatali kommunikdci6 fontos elemei a vezetcii ds bels6 drtekezletek'

- Iktatasi rendszer: A Hivatalhoz drkez6, s Hivatal 6ltal kulddtt €s a szervezeten belul

keletkezett iratok nyomon kdvetcse az iktatasi rendszeren keresztul val6sul meg. A

Hivatal rendelkezik iratkezeldsi szab6lyzattal, amely rdszletesen leida, hogy milyen

eljAr6st kell kdvetni az irat keletkezdsdt6l annak me gsemmisitdsdig'

Nyomon kdvet€si rendszer (monitoring):
A szervezeti cdlok megval6siitis6nak monitoringja: A Hivatal vezetdse folyamatos,

naprakdsz inform6ci6kkal rendelkezik a szew ezeli cClok megval6slt6s4r6l, amelynek

egyik fontos eleme a vezet6k Cs munkat6rsak rendszeres besz6moltatdsa'

- Biistt ellen6rz.s: A Hivatal bels6 ellen6rzdsit a Hivatal bels6 ellen6rei litjfrk el. A

bels6 ellen6rdk kock6zatelemz6s alapjdn hat6rozzak meg a Hivatalnal az ellendrzdsek

svakoris6s6r. A bels6 ellen6rtik n1roujutat a jogszabAlyokban, a m6dszertani

ii*utatOti* 6s az 6nkormanyzat belso ellen<irzdsi kdzikdnlv6ben meghat6rozonak

alapjan vigzik'
- a, UetsO kJrtrollok Crt6kel6se: A bels6 kontrollok drtdkeldse 2017-ben l6rtdnt meg.

Kijelentem, hogy a KGR-KI l-ben benyujtott id6kt zi kdltsdgvetcsi jelentdsek €s idtjktzi

.Zrf.gi"f.,i,er"f a jogszabrilyi et6irAsok izlrint a val6siignak megfelel6en, 6tl6that6an, teljes

iiil;;; pontorun iutrori[ a sz6ban forg6 pcnziigyi id6szakra vonatkoz6 kiaddsokat 6s

bevCteleket,
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Az riltalam vezetett Hivatal gazdasigi vezetdje eleget tett t6rgyivben eseddkes tov6bbkipzdsi
kdtelezettsCgdnek a bels6 kontrollok tCmakdrdben:

igen-nem

A tov6bbkdpz6s kitivente kdtelez6. A gazdasdgi vezet6 - aki 2018. okt6ber l8-et6l sztldsi
szabadsAgon, illetve GYED-en van - 2017-ben volt tovebbkdpzdsen, igy az 6t helyettesito
Kdltsdgvetdsi Cs PCnzugyi Irodavezet6nek 2019-ben kellett rCsa vennie a tov6bbk€pzCsen,

melyet 2019. m6jus l3-an meg is tett. Ugyanazon a napon dn is rCsa vettem a Nemzeti Ad6 -
ds Vdmhivatal 6ltal szervezett bels6 kontrollok tCmakdrii tov6bbkdpzdsen.

Kelt: Budapest, 2020. janu6r 31 .

',. fl

Vo s.r st\
dr. Csomor Ervin

jegyzb
- (!\Q

B) Az A) pontban meghatdrozofi nyilatkozatot az al6bbiak miatt nem 6ll m6domban

megtenni:

Kelt:

P. H.

al{ids
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El6rerj esztds 23. szia{r merlidli}ete

Int6zm6ny megnevezese: BUDAPEST FOvARos XVI'KERULETI

6NxonnnANYzar
Ad6sz6m : 157 357 9 l-2-42
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A k0ltsCgvetdsi szervek bels6 kontrollrendszerir6l 6s bels6 ellen6rzCsdr6l sz6l6 370/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tovdbbiakban: Korm. rendelet) 11. g (l) bekezd6se alapj6n a

kdltsdgvetdsi szerv vezet6je ktiteles a Korm. rendelet 1. melliklete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6nCkelni a k6ltsigvetdsi szerv bels6 kontrollrendszerdnek min6sdg6t. Tov6bbd
a 11. $ (2a) bekezddse kimondja, hogy ,,A helyi dnkormdnyzafi kfll$dgvetdsi szerv vezetdje a
nyilatkozatol az ives kalrcdgvetisi beszdmolival egtitt kiildi meg az irdnyiti szerv
vezetdjinek. A vezetdi nyilatkozatot a polgdrmester a zdrszdmaddsi rendelel tervezetivel
egfitt terjeszti a kipvisel6-testtllet eld. "

Fentiek szerinti kdtelezettsdgemnek megfelelve teszem meg a kdvetkez6 nyilatkozatot:

Vezet6i nvilatkozat a bels6 kontrollrendszer miikiid6s616l

A) Alullrott Kov6cs Pdter, a Budapest F6vdros XVL keruleti 0nkormrl.nyzat polg6rmestere
jogi felel6ssCgem tudat6ban kijelentem, hogy az el6ir6soknak megfeleloen a 2019. Cvben az

Onkorm6nyzatndl gondoskodtam

i a bels6 kontrollrendszer kialakitds6r6l, valamint szabdlyszerfi, eredmdnyes,

gazdasdgos 6s hatCkony mtlkddCsCrdl,
i olyan szervezeli kultttra kialakit6sfu6l, amely biztositja az elkdtelezettsCget a

szervezeli cdlok ds Crtdkek irdnt, valamint alkalmas az integrit6s drvdnyesitdsdnek

biztosit4s6ra,
> a kttltsegvetesi szerv vagyonkezel6sdbe, haszn6laliba adott vagyon rendeltetdsszerii

haszndlatar6l, az alapit6 okiratban megjeldlt tevCkenysdgek jogszab6'lyban

meghatdrozott kdvetelmdnyeknek megfelel<i ell66ser6l,
F a rendelkez€sre 6ll6 el6irrinyzatok cClnak megfelel6 felhaszn6l6s6r6l,

D a kdltsCgvetCsi szerv tevdkenysdgCben a hatCkonys6g, eredmCnyessCg Cs a

gazdas6goss69 k6vetelmdnyeinek irvdnyesitisdr61,
i a tervezdsi, besz6mol6si, informrici6szolg6ludsi kdtelezetts6gek teljesildsdr6l, azok

teljess6gCrdl Cs hitelessCgdr6l,
F a gazd6lkod6si lehet6sdgek ds a k6telezettsdgek Osszhangifu6l'

) az intdzmdnyi szimviteli rendr6l,
D olyan rendszer bevezetcs6r6l, amely megfelel6 bizonyossAgot nyrijt az_ eljrir6sok

jogszeriisdgdre ds szab6lyszertisdgdre vonalkoz6an, biztositja az elsz6moltathat6s6got,

tov6bb6 megfelel a hazai Cs kdzOssdgi szab6lyoknak,
'r an6l, hogy a vezetdk a szervezet minden szinlj6n tisztaban legyenek a kitriz,ttt

cilokkal €s az azok el6rdsdt segit6 eszkdzdkkel annak 6rdekiben, hogy v6gre tudj6k

hajtani a meghatarozott feladatokat cs drtikelni tudj6*. az eld( eredmtnyeket. E

tevekenysegrdl a vezetoi beszimoltat6s rendszer6n keresA1l folyamatos inform6ci6val

rendelkeztem, a tev6kenysdget folyamatosan irtdkeltem'

A vonatkoz6 jogs zab lyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6ir6sainak az aldbbiak szerint

teltem eleget:
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Kontrollkdmyezel:
- Szervezeti c6lrendszer 6s szervezeti feldpitCs: Az inl'zmdny cdljai meghatdrozottak' a

feladatellit6s rdszletes szab6lyai az SzMSz-ben rogzitdsre keriiltek. Az SzMSz a
jogszab6lyban el6irt ktltelezo tartalmi elemekel tarlalmazza, az SzMSz az alap(t6

okirattal dsszhangban van. Az SzMSz rdszdt k€pezi az intizmdny szervezeti felCpitise,

amely valamennyi munkakone vonatkoz6an attekinthet6en lartalmazza a szervezeten

belill elfoglalt helyet, az al6. ftild- 6s mellCrendeltsigi viszonyokat.
- Bels<i szab6lyzatok: Az intdzm6ny rendelkezik megfelel6 bels6 szab6lyzatrendszenel,

amelyet folyamatosan aktualizril a jogszab6lyi 6s belstj valtoziisok szerint. A bels6

szabilyzatokat a munkatdrsak ismerik is alkalmazzak.
- Feladat- Cs felel6ss6gi k6rdk: Az intdzm6nyi feladatkdrdk az SzMSz-ben

meghatarozisra kerultek. valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakdri leirassal,

amilyekben r6szletesen megtalelhat6ak az ellitand6 feladatkdrdk, a felel6ssdgi- Cs

hatiskdrdk.
- Folyamatok meghataroz6sa ds dokument6l6sa: Az intdzmdny elkCszitette 6s

folyamatosan aktualizAlja a kdltsCgveldsi szerv ellen6rzisi nyomvonalait.

- Humdner6fon6s: Az intezmdnyn6l a hum6ner6fonds-kezel6s 6tl6that6, a kivrilasA6si

rendszertdl kezdve a dolgoz6k foglalkoztat6s6n 6l M 6szl6nz6 rendszerig. Az

intdzmdny gondot fordit a hum6ner6fon6s megfelel6 kiv6laszt6s6ra, megtalt6sAm,

fejlesztdsdre, hatikony €s eredminyes foglalkoztatdsdra, megbecsillCsCre

- Etikai drtdkek Cs intigritris: Az intizmdny mtikdddsCben 6rvinyestlnek a szakmai

felkcszultsdg, a partatiansag ds elfogulatlans6g, az erkdlcsi feddhetetlenscg drtdkei,

biztosltva uun a liOrdrdek el6tdrbe helyezdse a magAndrdekkel szemben. A szervezetel

6s a munkavallal6it is integrit6s jellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tevdkenysdgek

6sszhangban vaffiak a szervezeti cdlok-kal 6s az etikai drtCkekkel. A munkavAllal6k az

etikai elvdrAsoknak megfelel6en cselekszenek'

Integ16lt kock6zatkezel€si rendszer:
] a kockrizatok meghatilrozisa 6s felmCrdse: Az inl€zm'ny tevdkenysdgCben,

gazrldlkod6sAban rej16 kockdzatokat meg6ltapitonuk 6s felmdrtiik'

- i kock6zatok elimz6se: Meghat6roztuk a felm6rl kock6zatok bekdve&ezisi

val6szintis€g€t ds az intdzmdny izervezeli cdljaira gyakorolt hatis6t. Ezek alapjan a

kockazatok rangsorolAsa megtdrtint.
.Akockdzatok-kezeldse:Mindenfelm€rtesrangsoroltkockazaresetcben

meghat6roz6sra kerult a kock{zatkezelds m6dja, a kockipatkezel,st a vezetds minden

folyamatba be{gYazottan vdgzi.
_ A'kock6zatk"riie. folyu,n-ut6nak felglvizsgrilatai Az intdzm6ny nagysagrendj6re

tekintettel a kialakitoil kockrlaatkezel6si rendszer megfelel6, a bekdvelkezett

v6ltozlsokhozigazitesamegtortinik'Azalkalmazottkock6zatkezeldsim6dszerek
megfelel6en segiiik az intdzminy feladatell6t6s6t, a szemezeti c6lok eldrdsdt.

_ cJ*, komrpcl6: A belso szabilyzatok rendszere, a feladatok megosztesa, a feladat-,

felel6ssegi- ;s hat6skorok megirat6rozottsriga biztositja a szanddkoss6gb6l 
. 
ered6

szab6lytaiansigok, integrit6st sii6 eseminyek bek6vetkezdsdnek minimalizal6s6t'
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KontrolltevikenysCgek:
- Kontrollstratdgirik is m6dszerek: A konfollstratdgiak Cs m6dszerek tgy keriiltek

kialakitrlsra a szevezet minden szin(dn, hogy biaositsAk, hogy a kock6zatkezelis
sor6n a szervezeti cilokra hat6 kockdzatok a meghatitozott trirdshatfuokon beliil
maradjanak. A kontrolltevdkenys6geken beliil kiemelt szerepe van az engedilyezdsi ds

j6vrihagy6si eljrit6srendnek, valamint az adatokhoz is informdci6khoz val6 hozzifdrds

kontrolljAnak.
- Feladatkiirdk szdlv lasz.bsa: A szervezeten beliil a feladat' 6s hatfukOrdk

szdtvdlasztdsra keriiltek olyaa form6ban, hogy egy szemCly kezCben se

dsszpontosulhassanak olyan eszkdzOk, jogok 6s lehet6sCgek, amelyek rdv€n

elkertllheti a m6sok 6ltali ellenrjrzdst, illetve amelyek visszadlCseke, csaldsoka adnak

m6dot.
- Feladatvdgzds folytonossiiga: A dotgoz6k t6vozasakor munkakor etadas-dtvcteli

jegyzdkdnyvek kisztilnek, a t6voz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban lCv6 Ugye

beazonoslthat6an kertil 6ta&lsra.

Inform6ci6s ds kommunik6ci6s rendszer:

- Informaci6 6s kommunikrici6: Az intdzm6ny vezetdse biztositja, hogy a munkatrirsak a

feladatuk elldt6s6hoz szilksiges relevAns inform6ci6khoz kel16 id6ben hozz6jussanak.

Az intdzm6nyi kommunikAci6 fontos elemei a vezetoi 6s bels6 drtekezletek'

- Iktatasi rendszer: Az intdzmCnyhez irkezo, az intdzmdny 6ltal kuldott ds a szervezeten

beltil keletkezett iratok nyomon kdvet6se az iktat6si rendszeren keresztiil val6sul meg.

Az int6zm6ny rendelkezik iratkezelisi szabllyzattal, amely rdszletesen leirja, hogy

milyen eljar6st kell kdvetni az irat keletkez6sdt6l annak megsemmisitCsdig'

Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):

A szervezeti c6lok megvat6sit6s6nak monitoringia: Az intizmeny vezetdse

folyamatos, naprak6sz inform6ci6kkal rendelkezik a szervezeti cclok

megval6sit6s6r6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k cs munkat6rsak rendszeres

beszAmoltat6sa.
- Betso ellen6rz6s: Az intdzmcny bels<i ellen6rzdsdt a polg,rmesteri hivatal bels6

ellen6rei lAtjak el, A bels<j ellen6r6k kockrizatelemzds alapj6n hatfuozzitk meg az

intdzm6nynil az ellen6rz€sek gyakoris6g6t. A bels6 ellen6rdk munk6jukat a

jogszab6iyokban, a m6dszertani ritmutat6kban 6s az 6nkorm6nyzat bels6 ellen6rz6si

k6zikdnlw6ben meghatrirozottak alapj6n v6gzik'

- A bels6 i<ontrollok irtdkeldse: A bels6 kontrollok drtekelCse 2017-ben megttirt6nt.

Kijelentem,hogyabenyijtottbeszimol6kajogszabilyi-el6ir6sokszerintaval6s6gnak
;;i;i;i6;;, atiittratoan,'te5es k5rfien 6s pontosan tiik6zik a sz6ban forg6 pcnziigyi 6vre

vonatkoz6 kiaddsokat Cs bevdteleket.
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Az 6ltalam vezetett k6ltsdgvetCsi szerv gazdasdgi vezet6je eleget tett tdrgyCvben esedCkes

tovAbbk6pzdsi kdtelezettsCgCnek a bels6 kontrollok tCmakdr6ben:

tgen-nem

A tov6bbkdpzds kCtdvente kdtelez6. A gazdasdgi vezeto - aki 2018. okt6ber l8-dt6l sztilCsi

szabads6g,orL illetve GYED-en van - 2017-ben volt tov6bbk6pz6serl Igt az 6t helyetteslt6
KdltsCgyetdsi Cs Pdnziigyi ho&vezet6nek 2019-ben kellett rCsa vennie a tovAbbkdpzlsen,
melynek 2019. mdjus l3-An elcget is tett.

Kelt: Budapest, 2020. janu6r 31 .
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