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Feladatelldtds riltaldnos irtd keldse

Alaptev6kenys6g dllamhdztartisi szak6gazata: 841 1 17 Kormtinyzati 6s dnkormrinyzati
int6zm6nyek ell6t6, kisegit6 szolgdlatai

A kdltsegvet6si szerv kdzfeladata: Gazdasdgi, pdnziigyi, szirnviteli tev6kenys6get (igy
ktildntisen a kdlts6gvetds tervez6s6vel, gazd6lkodassal, szlmvitellel, beszimoliissal
kapcsolatos 6s munkatigyi feladatokat) vdgez az alapit6 okiratban megjeldlt int6zm6nyek
vonatkozis6ban, kiildn egytittmiikdddsi meg6llapod6s alapjan.

Int6zm6nytink a 2019-as 6vben is ell6tta a saj6t 6s az al6bbi int6zm6nyek pdnziigyi- szAmviteli
nyilvrintartrisainak vezetdsdt, munkaiigyi- 6s trirgyi eszkdz gazditlkodrissal kapcsolatos
feladatait:

Cinkotai Huncutka 6voda
Budapest XVI. keriileti Gyerekkuck6 Ovoda
Budapest XVI. kertileti Margar6ta Ovoda
M6ty.isfbldi Fecskef6szek Ovoda
Budapest XVI. kertileti Napsugrir Ovoda
Sashalmi Manoda 6voda
Szentrnih6lyi J6tsz6kert 6voda
Corvin Miivel6d6si Hrlz
Budapest F6vri.ros XVI. keriileti Onkormrinyzat Teriileti Szoci6lis Szolg6lat
XVI. keriileti Kertv6rosi Egyesitett B6lcs<ide
Napraforg6 Csal6dsegit6- 6s Gyermekj6l6ti K6zpont
Keriiletgazda Szolgaltat6 Szervezet
Rrikosmenti Mezei Orszolgiilat
Kertvrirosi Helytdrtdneti 6s Eml6kezetkdzpont

A fenti felsoroliisb6l is Litszik, hogy az inllznlnytink 6s ahozz tartoz6 intdzm6nyek feladatai

igen sok6tiiek, igy szlmos teriileten kell szorosan egyiittmrikddniink az int6zmdnyekkel. A
kapcsolattartris 6s informrlci6riramlis ktiztiink tov6bbra is folyamatos, kdtiranlu 6s rugalmas.

Az intezm6nyeink szintetikus kimutatasainak vezet6se folyamatos, naprak6sz. Ennek

megfelel6en a Magyar Allamkincstir fel6 bekiildend6 k6lts6gvetdsi jelent6sek 6s

mdrlegbesz6mol6k adott hatarid6ben kertilnek megkiilddsre. Azon dolgozhrnk az 6v folyamiin
is, hogy m6g egyszeriibb6 6s gyorsabbd tegyiik munkafolyamatainkat, illetve az

int6zm6nyeink 6ltal elv6gzend6 feladatokat is.

Mind a tervez6sndl, mind a gaz drilkodrisndl felmertil6 probldmiikat az adott

int6zm6nywezet<ivel illewe az Onkormrinyzat megfelel6 szakemberdvel egyiittmrik6dve az 6v

folyaman z6kken6mentesen megoldottuk, igy tov6bbra is fennmaradt a mrlr tavaly kialakitott
j6 kapcsolat a Kdltsdgvet6si 6s P6nztigyi Irod6val illetve az lntezndnyi lrod6val illetve az

intezm6nyek hozzA* fordul6 munkatiirsaival is. IgyekeAiink a korabbi gyakorlathoz k6pest

rugalmasabb egyiittmiiktid6st kialakitani.

Int6zm6nyiink az 6v folyamrin teljes l6tszlmmal - a fenntart6 riltal enged6lyezett 16 fti
stritusszal miik6d6tt. Az elmtlt dvekhez k6pest jelent6sebb volt a fluktu6ci6, amely id6nkdnt

minden intdzndny dletdben felmertil. igy viltozirs volt a munkaiigyi csoportban, ahol a
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legnehezebben, csak 6v v6g6n talaltuk meg a megfelel6 kollegan<it. A p6nziigyi csoportban is,
ahol 1 f6 munkaiigyi el6ad6 6s 1 f6 pdnztaros is felmondott. Ev vdg6re azonban sikertilt
minden csoportban az osszes st6tuszt betdlteni.

Kdlts igvetd si b evitele k telj es tilise

Ezer fofinlban !

Kicmclt ol6irlnyzrt, cl6irdnyzat megnevez6se
2019.6vi
teljestt6s

2019. 6vi teljesftds

I 2 3 4 6 tt
Bev6telek

I Mdkdddsi bev6telek (1.1.+...+l.ll,) 3E 1 1 100'0"/o

l.l Keszletdnekesitds ellen€rteke 0 0

Szolg6ltata6ok ellendrtdke 0 0 0

Kozvetitett szolgdltattuok ellenendke 30 0 0

Tulajdonosi bev€tel€k 0 0

Elledsi dijak 0 0 0

Kiszlnlazott 6ltal6nos forgalmi ad6 8 0 0

Aftaldnos forgalmi ad6 visszaterites€ 7 7 100,0%

Kamatbevetelek 0 0

Egydb penzugyi mriveletek bevdtelei 0

1.10. Biztosit6 altal fizetett k6flerites 0 0 0

Egydb miikddesi bevdtelek 0 0 0

Felhitmoztui bevdtelek (2.1.+2.2.) 0 0 0

2.1 Immateri6lis javak ert€kesitCse 0 0 0

Egydb t64yi eszkozok drtekesitese 0 0 0

3.
Milkdd6si c6lt t{moglt{sok {lhmhtutrrtdson bel[lr6l
(3.r.+3.2.)

0 0

3.1 Elvontuok ds befizetesek bevetelei 0 0 0

Egydb mlikddesi cdlu tdmogat6s 6llamh6ztartason beliilrdl 0 0 0

3.3 - ebb6l EU timogatds 0 0 0

4. Felhrlmozdsi c6lt t{mogstds dllamhdztart6son bel0l16l 0 0 0

4.1 - obbdl EU t6mogatis 0

Mfik0d6si c6l6 {tvett p6nz€szkdzdk 0 0

6. Felhrlmoz{si calt dtvett p6Meszk0zdk 0 0

Kozhrtllmi bev6telek 0 0 0

8. Kdltsdgvetdsi bev6telek Usszesen (1J...+7.) 38 1

9. Fitr&trszlrozdsi bev6telek (9.f .+9.2.+93.) 7E 363 97p9%

K0ltsdgvet€s i maradvdny igdnybevdtele 0 2 5ll 2 5tl t00,00/.

9.2. V6llalkozasi maradv6ny igenybevetele 0 0 0

74 602 '7 5 852 97,00/o

10. BEVfTELEK oSSZESEN: (8+9) 14 640 78 370 76 093 97,09o/o

J

516 275

Szima
2019.6vi
eredeti

el6ir{nyzst

2019. 6vi IV,
szdmt

m6dositott
e16irdnyzat

0

1.2.

1.3.

L4. 0

1.5.

1.6.

1.7. 0

r.8. 0

1.9. 0 0

1.1 l.
2.

2.2.

0

3.2.

0 0

0

0

1 100,0%

14 602 76 0E6

9.1.

9.3.
Irenylt6 szewi (dnkorm6nlzati) t6mogatAs

(intdznenyfi nanszirozAs)
73 575



Finanszfrozdsi bevitelek teljesiilise

Finanszirozrisi bevdteleink legrragyobb rdszdt a Budapest F6vriros XVI. keriileti
OnkormriLnyzata, mint fenntart6 rfltal bidositott, a 2019 6vi kdlts6gvet6siinkben j6v6hagyott
74 602 eFl ininyit6 szervi trirnogat6s tette ki, amely 97%o-ban teljesiilt. Ezen feliil az
Onkorm6nyzat biztositott a 2018.6vi zirszArnaddsi rendelete alapjan 2 511 E Ft-ot a 2018.
6vrdl ethuz6d6 miikdd6si c6hi kdtelezetts6gv6llal6sok teljesithetSs6ge 6rdek6ben, amely
1 00% felhasznalisra kertilt, 20 I 9 . j fnius 3 0-6ig.

Kd lts igvetdsi kiadds o k ala kulds a
(kiemelt elilirdnyzatonkinti bontdsban)

A GAMESZ kiad6sait els6sorban a szem6lyi juttat6sok teszik ki, melyek Ssszege 98,27% -

ban teljesiilt, ennek megfelel6en a jrirul6kok sem teljesiiltek 100%-ban. Legkisebb mdrt6kben

a ismet dologi kiadrisaink teljesiiltek, mert a majd kds6bb megemlitett ellen6rz6s ti.Lltal javasolt

selejtezds id<iigdnyessdge miatt a sziml6t is csak a 2020-as ad66vben nyrijtja be a munkat

vdgzo c€9.

Kd lts d gv e td s i mar adv dny
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Kiad{sok
I Mtkod€si kdlts€gvctas kird{sei (!.1.+...+1.5.) 13 i2t 91,020/.

Szemdlyi jutEesok 56 332 51 t32 56 l4l 9E,27%

t.2 l0 E58 95,Uo/o

6 405 90t5 6 320 10,t lo/.

1.4 Ell&ottak pdnzbeli junartuai

1.5 Erydb miikoddsi cfl[ kiadasok

2.
F€lhrlrDozdsi kdltsagvetds kirdlsri
(2.1.+ .. .+23.1

{{5 191 191

2.t Beruhazasok 445 197 791 100,00%

2.2. Fel'ljit ilsok

2.3 Egy6b felhalmoz4si c.dlt kiadAsok

2.4
- ebb6l EU-s forrtsbdl t6m. m€gval6sul6
proeramok, projektek kiadfu ai

3. xuoAsox dsszrsEN: (1.+2.) 7{ 6{0 7a x9 74ltt 9{,580/"

Konibban az Eszak-Pesti Tanker0leti Kdzpontnak tov6bbszaml2ott telefonkdlts6g a telefon
el6fizet6s felmondrisrlval megszrint, igy a GAMESZ minim6lis dsszegii miikrid6si bevdtel6t 7

eFt dsszegri AFA visszat6rit6s tette kr 2020 6vben. A k6ltsdgvet6si bev6telek igy
mindtisszesen 7 eFt-ban teljestiltek.

7{ 195 17 512

l.l.

Munkaad6kat terhel6 jdruldkok es szocidlis
hozzAjdrulesi aAb

u 458 l1 425

1.3. Dologi kiadasok

100.000/o



Az fillamhflztartrisi ttirv6ny 1. $ 17. pontja defini6lja a maradvfny fogalm6t, miszerint
t'a kdltsdgvetdsi dv sordn a bevitelek ds kiaddsok kiildnbtizete, amely az alapt*dkenysig
bevitelei ds kiaddsai tekintetdben a kdltsdgvetisi maradvdny," alapjin a GAMESZ
k6lts6gvet6si maradvrlnya 1975F. Ft (76 086 EFt-74 111 E Ft = 1975 E Ft). Ebb6l a
dokumentumokkal aletiimasztott kdtelezettsdgv6llal6ssal terhelt maradvdny dsszege 1 921 E
Ft, a szabad maradvriny 54 E Ft.
K6rem a Tisztelt K6pvisel6-testuletet, hogy ne keriilj6n elvon6sra ez a szabad maradvdny,
javaslom, hogy ez szolgdljon forr6sul az 6v eleje 6ta felmertil6 p6tig6nyeim kdltsdgei
fedezet6nek.

Az intdzminy vaglondnak alakuldsa

AJUI Vagyoni 6rt6k( jogok

A/l lmmaterialis javak
l=Nu1+Nll2+NU3l
AJIU2 Gepek, berendez€sek,
felszerel6sek, jarmUvek

A/ll Targyi eszkaiztik
(=A/ll/1+...+A/ll/5)
A} NEMZETI VAGYONBA
TARTOZo BEFEKTETETT
ESZKOZOK
(=Ajrl+A/ll+A/l ll+ArlV)

0
0

0

0

0
0

0

0

0

39 412

39 412

39 412

246 068

246 068

246 068

Az int6zm6rry vagyona kism6n6kben ndvekedett, mert a munk6khoz elengedhetetlen

informatikai eszkdzdket dvente az engedllyezett 6rt6kri eszkdzbeszerz6sekkel biztositjuk.

Kmf.

5

01

04

06

10

28

#
1

12lA - Merleg
El6z6 id6szak

3
M6doslt6sok (+/-) T6rgyi id6szak

45
Megnevez6s
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A k6ltsdgvet6si szervek bels6 kontrollrendszer6r6l 6s bels6 ellen6rz6s6r6l sz6l6 37012011.
(XIL 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendele| 11. $ (1) bekezd6se alapjrin a
kdlts6gvet6si szew vezet(5je kdteles a Korm. rendelet 1. mell6klete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rt6kelni a kdlts6gvetdsi szerv bels6 kontrollrendszer6nek min6sdg6t. Tovdbbd
a 11. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi dnkormrinyzati k6lrs6gvet6si szerv vezet6je a
nyilatkozatot az 6ves k6lts6gvet6si besz6mol6val egytitt kuldi meg az iriinyit6 szerv
vezet6j6nek. A vezet6i nyilatkozatot a polgdrmester a zirszfumaddsi rendelet tervezet6vel
egyiitt terj eszti a k6pvisel<i-testiilet eI6."

Fentiek szerinti kdtelezetts6gemnek megfelelve teszem meg a k6vetkez6 nyilatkozatot:

Vezet6i nyilatkozat a bels6 kontrollrendszer mffktid6s6r6l

A) Alulirott Sinkovics Zsuzsanna, a Budapest F6varos XVI. keriileti Onkormrinyzat
Gazdasdgi, Muk6dtet6-ellit6 Szervezet kdlts6gvet6si szew vezetlje jogi felel6ss6gem
tudat6ban kijelentem, hogy az el6irasoknak megfelel6en a 2019. 6vben az iitalam vezetett
kdlts6gvetdsi szervn6l gondoskodtam

a belsri kontrollrendszer
hat6kony mtikdd6s6r<il,

kialakit6srir6l, valamint szabily szerii, eredm6nyes, gazdas6gos 6s

olyan szervezeti kultura kialakitrlsrlr6l, amely biztositja az elkdtelezettsdget a szervezeti cdlok
6s 6rt6kek inint, valamint alkalmas az integritris 6rvdnyesit6s6nek biztosifiisrlr4

a kdlts6gvet6si szerv vagyonkezel6s6be, haszniilat6ba adott vagyon rendeltet6sszeni
hasznalatrir6l, az alapit6 okiratban megjeldlt tev6kenys6gek jogszab6lyban meghatarozott
kdvetelm6nyeknek megfelel6 ell6tasrir6l,

a rendelkez6sre 6116 el6ilinyzatok c6lnak megfelel6 felhasznril6srir6l,

a kdlts6gvet6si szerv tev6kenys6g6ben a hat6konys6g, eredm6nyess6g 6s a gazdas6goss6g
k6vetelm6nyeinek drvdnyesitdsdr6l,

a tervez6si, beszrimoLisi, inform6ci6szolg6ltatesi kdtelezetts6gek teljesitds6r6l, azok
teljess6g6r6l 6s hite1ess6g6r6l,

a gazdelkoddsi lehet6s6gek ds a kdtelezettsegek 6sszhangi6r6l,

az intfzminyi szdmviteli rendr6l,

olyan rendszer bevezet6s6r6l, amely megfelel6 bizonyoss6got nytjt az eljdr6sok
jogszenisdgdre 6s szabdlyszenis6g6re vonatkoz6an, biztositja az elszirnoltathat6sdgot,
tov6bbrl megfelel ahazai 6s kdzdss6gi szab6lyoknak,

an6l, hogy a yezetbk a szeryezet minden szintj6n tisztriban legyenek a kitr2dtt c6lokkal 6s az
azok el6r6sdt segit6 eszkdzdkkel annak 6rdek6ben, hogy v6gre tudjrlk hajtani a meghatiirozott
feladatokat 6s 6rt6kelni tudj6k az el6rt eredm6nyeket. E tev6kenys6gr6l a vezetoi
beszrirnoltatas rendszerdn keresztiil folyamatos inform6ci6val rcndelkeztem, a tev6kenys6get
folyamatosan drtdkeltem.
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Kontrollk6myezet:

Szervezeti cdlrendszer ds szervezeti fel6pitds: Az inl|zmdny cdljai meghatirozottak, a
feladatell6t6s r6szletes szabiiyai az SzMSz-ben rdgzitdsre keriiltek. Az SzMSz a
jogszab6lyban el6irt kdtelez6 tartalmi elemeket tartalmazza, az SzMSz az alapilo okirattal
6sszhangban van. Az SzMSz r6sz6t klpezi az int6zm6ny szervezeti fel6pit6se, amely
valamennyi munkakdrre vonatkoz6an rlttekinthet6en tarlalmazza a szervezeten beltil elfoglalt
helyel, az alir ftil6- 6s mell6rendelts6gi viszonyokat.

Bels6 szab6lyzatok: Az int6zm6ny rendelkezik megfelel6 bels6 szabrilyzatrendszerrel,
amelyet folyamatosan aktualizil a jogszab6lyi es bels<i vriltozisok szerint. A bels6
szabilyzatokat a munkatiirsak ismerik 6s alkalmazzak.

Feladat- 6s felel6ss6gi kdr6k: Az int6zm6nyi feladatkdrdk az SzMSz-ben meghauirozisra
kertiltek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakttri leirrissal, amelyekben rdszletesen
megtal6lhat6ak az ell6tand6 feladatkdrdk, a felel6ss6gi- 6s hatriskdrdk.

Folyamatok meghatarozisa 6s dokument6lrisa: Az int6zm6ny elk6szitette 6s folyamatosan
aktualiz6lja a kdlts6gvetesi szerv ellen<irz6si nyomvonalait.

Humdner6forriis: Az inl6zn€nyn6l a humaner6forr6s-kezelds rltl6that6, a kivrilasaasi
rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztat6srin at az }sz1,.dnzo rendszerig. Az int6zm6ny
gondot ford(t a hum6ner6forriis megfelel<i kivrilasztrisrira" megtartis6ra fej leszt6s6re,

hat6kony 6s eredm6nyes foglalkoztat6sara, megbecstil6s6re.

Etikai 6rtdkek 6s integritris: Az inllzmeny mriktiddsdben 6rv6nyestilnek a szakmai

felk6sziiltsdg, a p6rtatlans6g 6s elfogulatlans6g, az erkdlcsi feddhetetlensdg 6rt6kei, biaositva
van a kdzdrdek el6t6rbe helyez6se a magii.n6rdekkel szemben. A szervezetet es a

munkavrillal6it is integrit6s jellemzi, az alkalmazotl m6dszerek 6s tev6kenys6gek
osszhangban vannak a szewezeti cdlokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkavrillal6k az etikai
elvri,nisoknak megfelel6en cselekszenek.

Integr6lt kockrizatkezel6si rendszer:

A kockrizatok meghatiirozisa 6s felm6r6se: Az inllzmdny tevdkenys6gdben, gazddlkod6s6ban

rejl6 kockazatokat megrillapitottuk 6s felm6rtiik.

A kockrizatok elemzdse: Meghatriroztuk a felm6rt kock6zatok bekdvetkez6si val6szinris6g6t 6s

az inlezmfny szervezeti c6ljaira gyakorolt hat6s6t. Ezek alapjin a kockiizatok rangsoroliisa

megtortdnt.

A kockazatok kezel{se: Minden felm6rt 6s rangsorolt kockiyat esetdben meghatarozasra

keriilt a kockrizatkezelds m6dj4 a kockiizalkezel6st a vezetds minden folyamatba

bedgyaz ottan v6gzi.

A kockrizatkezelds folyamalinak feltilvizsg6lata: Az intdzm5ny nagysrlgrendj6re tekintettel a

kialakitott kockifuatkezel6si rendszer megfelel6, a bek6vetkezett vrfltoz6sokhoz igazitAsa

megl6rt6nik. Az alkalmazott kockdzatkezel6si m6dszerek megfelelSen segftik az intdzm6ny

feladatelldtris6t, a szewezeti c6lok el6r6s6t.
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Kontrolltev6kenys6gek:

Konhollstrat6girik ds m6dszerek: A kontrollstratdgirik 6s m6dszerek tgy keriiltek kialakitrisra
a szervezet minden szintj6n, hogy biaositsrik, hogy a kockrizatkezelds soriin a szewezeti
c6lokra hat6 kockiizatok a meghatarozott trir6shatarokon beliil maradjanak. A
kontrolltevdkenys6geken beltil kiemelt szerepe van az engedllyezdsi 6s j6vrihagyrisi
eljiir6srendnek, valamint az adatokhoz 6s inform6ci6khoz v al6 hozzifdrls kontrolljrinak.

Feladatkdr6k sz|tviiasztisa: A szervezeten beliil a feladat- 6s hatriskdrdk szdtv6lasztrisra
keriiltek olyan form6ban, hogy egy szemdly kez6ben se dsszpontosulhassanak olyan
eszkdzdk, jogok 6s lehet6sdgek, amelyek r6v6n elkeriilheti a m6sok iiltali ellenSrz6st, illetve
amelyek vissza6l6sekre, csal6sokra adnak m6dot.

Feladatv6gz6s folyonoss6ga: A dolgoz6k t6vozdsakor munkakdr 6tadris-6tvdteli
jegyz6ktinlvek k6sziilnek, a li*oz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 tigye
beazonosithat6an keriil 6tad6sra.

Informiici6s 6s kommunik6ci6s rendszer:

Informrlci6 6s kommunikricr6: Az int|zmdny vezet6se biaositja, hogy a munkatrirsak a
feladatuk elldtasahoz sztiksdges relevdns inform6ci6khoz kell6 id6ben hozz6jussanak. Az
int6zmdnyi kommunik6ci6 fontos elemei a vezetli 6s bels6 drtekezletek.

Iktatasi rendszer: Az int6zmdnyhez 6rkezo, az inllzmdny 6ltal ktilddtt ds a szervezeten beltil
keletkezett iratok nyomon kdvetdse az iktatrisi rendszeren keresztiil val6sul meg. Az
int6zm6ny rendelkezik iratkezel6si szabilyzattal, amely r6szletesen leirj4 hogy milyen
eljardst kell kdvetni az irat keletkez6s6t6l annak megsemmisitdsdig.

Nyomon kdvet6si rendszer (monitoring):

A szervezeti c6lok megval6sitisAnak monitoringia: Az intdzmdny vezet6se folyamatos,
naprakdsz informdci6kkal rendelkezik a szervezeli c6lok megval6sitrisrlr6l, amelynek egyik
fontos eleme a vezet6k 6s munkatrirsak rendszeres beszrlrnoltatiisa.

Bels<i ellen6rz6s: Az rntezmdny be1s6 ellen6rzds6t a polgrirmesteri hivatal bels6 ellen6rei

l6tjak el. A bels6 ellen6r6k kocktzatelemzls alapjrin hatirozzik meg az ir,.tczrr,dnynd.l az

ellenrirz6sek gyakoris6g6t. A bels6 ellen6rdk munk6jukat a jogszab6lyokban, a m6dszertani

ritmutat6kban 6s az dnkormiinyzat bels6 ellen6rzdsi k6zik6nyv6ben meghatarozottak alapjin
v6gzik.

A bels6 konhollok 6rt6keldse: A bels6 kontrollok 6rtdkel6se 2018-ben megtdrtdnt.

Kijelentem, hogy a benytjtott besz6mol6k a jogszab6lyi el6irdsok szerint a val6s6gnak

megfelel6en, 6tlithat6an, teljes kdnien 6s pontosan ttikdzik a sz6ban forg6 p6nztigyi 6vre

vonatkoz6 kiadiisokat 6s bevdteleket.

8

Csal6s, komrpci6: A bels<i szabilyzatok rendszere, a feladatok megosztiisa, a feladat-,
felel6ss6gi- 6s hat6sk6rdk meghafiirozottsdga biaositja a szrind6koss6gb6l ered6
szabrilytalansrigok, integritast s6rt6 esemdnyek bekdvetkezdsdnek minimaliz6llsdt.



Az iitalam vezetett kdlts6gvetdsi szerv gazdasiLgi vezellje eleget tett trirgy6vben esed6kes
tovribbk6pz6si kdtelezetts6gdnek a bels6 kontrollok t6makdr6ben: isen-nem

Kelt: Budapest, 2020.03. 18.

P. H.

Sinkovics Zsuzsarma

s.k.
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Feladatelldtds dltaldnos irtikeldse

Az alapit6 okiratunk szerint v6geztiik az alaptev6kenys6giinket.

Az int€zmlny rendelkez6s6re bocsiitott p6nzeszk6z6ket igyekeztiink c6liranyosan a gyerekek

sziiks6gteteinek fi gyelernbe v6tel6vel felhaszn6lni.

Az intezm6nyiin[ben 13 csoport miik<idik, 2019. december v6g6n a gyerekl6tsz6m

6vod6nkban Zi8 ftl volt, rnelyb.l t2 f6 saj6tos nevel6si ig6nyii gyermek. A saj6tos nevel6si

ig6ny,ri gyermekek ell6t6set nagym6rt6kben segitette, hogy 6vodrink rendelkezik I fci

g'yOgyp"iugOgu.i st6tusszal, igy i BTM-es gyerekek 6s a saj6tos nevel6si ig6ny[i gyerekek

Iitaf* Ulrto.itott. pzenkivtil 20t7. szeptember 1t5l a keriiletiinkben miik6dti

gy6glpedag6giaihillrlzat\i*jaelasaj6tosnevel6siig6nyiigyerekekfejleszt6s6t.20lT.
IorJ*U". I-tOl nevelO munk6nkat seg(ti I fci pszichol6gus, aki h6rorn 6vod6nkon kiviil a

Cinkotai Huncutka Ovoda k6t telephely6n is segiti a gyerekek beilleszked6sdt, illetve

pszichol6gusi feladatokat l6t el.

Az 6ves enged6lyezett k6zalkalmazotti l6tsz6m 2019. 6vben 52,5 f6' 2019 ' 6v v6g6n 50'5 fci

alkishelyiink volt bet6ltve.

A kiadrisaink teljesites6t nagyrndrt6kben segitette, hogy a kdlts6gvet6siinkben a miik6d6shez

.rti[.6g", uny"li f"d"r"t iiztositott volt mind a gyerekek mind pedig a munkav6llal6k

szdmdra.

szeretnem megkoszdnni a Budapest XVI. keriileti onkorm6nlzat k6pviselStestiilet6nek, hogy

az 6vod6nk rEsz6re biztositotta a szem6lyi 6s dologi kiad6sok fedezel1l, a rniikdd6shez

,ri1t.6* anyagi eszk<izoket 6s a hum6ner6forriiLs megbecsil6se 6rdek6ben a reprezentAci6s

kiad6sokat, ill. a jutalomkeretet.

Tov6bbi a gyerekek 6s a sziil6k nev6ben kdszonetet mondok, hogy a kdlts6gvet6sen tuf.93

origyii-ot"I- L a gyerekek r6sz6re napi szinten biztositott volt eg6sz 6vben. A 
_ 
sziil6k

i"t J.,r"nt".itu" uol-tuk u, 6tkezesi t6rit;si dij megfizet6s6n tttl az egdsz 6ves 6vodiztat6s

sor6n.

Kd lts igvetdsi b evdtelek telj es illis e

Azint6zm6nynekaz€lkez€sit6rit6sidijakb6lvansaj6tbev6tele,melynekeredetiel6ir6nrzata
t t qqs 

" 
ft ,olt, a III. sz. rn6dositaskoi t : zs9 e Ft-ia n<itt, melyet 100 %-ra teljesitettiink'

2



F inanszito zdsi b evdtelek telj es illis e

Finansziroz6si bevdteleink eredeti el6ir6nyz ala 291 363 e Ft volt, a III' sz. m6dosit6skor

308 138 e Ft ernelkedett, melyet 99,7%-ra teljesitettiink.

I{tilts igtetdsi kiacldso k alakulds u
(kiemelt elhirdrryzatotrkinti bontdsban)

Szem6lyi iuttat:is
Az eredeti eliir nyzal 193 638 e Ft volt, a III. sz. m6dosit6skor 193 889 e Ft-ra, ernelkedett

A teljesit6s 97,5 %-os volt.
A rei.rdszeres 6s nem rendszeres szem6ll juttat6sok kifizet6se id6ar6nyosan tdrt6nt.

J6rul6kok
EJ"d"t 

"tAiranyzat 
43 180 e Ft volt, a trI. sz. m6dosit6skor 43 218 e Ft-ra, emelkedett. A

teljesit6s 90,4 %-os volt.

A felhalmoz6si k6lts6gvet6s kiadasai k6z6tt a beruh6z6sok eredeti el6ir6nyzata 1 167 e Ft-r6l

a III. sz. m6dositrist kovet6en 3 002 e Ft-ra emelkedett, a teljesit6s 99,2 o/o-os volt'

KiadSsaink eredeti eldir{nyzata 303 361 e Ft Yolt, a III. sz. m6dosit6st kiivetden 321 468

e Ft-ra emelkedtek, a teljesit6s 93,9 7o-os volt.

Dolosi kiadisok
Az eredeti elciir6nyzat 65 262 e Ft voIt, a

emelkedett. A teljesit6s 85,8 %-os volt. A dolo
III. sz. m6dosit6st k6vet6en 73 963 e Ft-ta
gi kiadrisok id5ar6nyosan val6sultak meg.

Kd lts d gv et i s i m ar adv dnY

A keletkezett p6n zmaradv|ty az al6bbiakb6l ad6dik:

2 f6 6vodapedag6gus fehnent6si idej6re a csoportok miik<id6s6t atcsoportosit6ssal,

<isszevoniissai oldottuk meg. 1 f6 6vodapedag6gusi 6ll6s januert6l szeptemberig nem volt

betclltve. 2 ftj 6vodapedag6gusi 6ll6s augusitust6l decemberig nem volt betdltve I f6

ouoiup"Ougog* .lrinius koiep6tot decernber v6g6ig fizet6s n6lkiili szabads6gon volt. I f6

L"frritul d"olioz6 ,,oremberben fizet6s n6lkiili szabadsrigon volt. 3 fci technikai dolgoz6 az 6v

folyamen tart6s tiiPP6nzen volt



Az itrtizminy vagyottrinak alakuldsa

Az int6zm6nyben a selejtezend6 targyakat p6tolni tudtuk az int6zm6ny k6lts6gvet6s6b6l

illetve fenntart6i hozzrij6rul6ssal.
A fenntart6 hozz6j6ntlasiwal2019. 6vben 4 darab homokoz6 telepit6se tdrt6nt meg. 2 db irj

homokoz6t a kolts€gvetdstnkb6l v6saroltunk.
Alapitv6nyi forrrisb6l 2 db homokoz6t 6s 1 db rn6rleghintat telepitettiink 6vod6nk udvaraira.

Kmf.
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A k6lts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszer6r6l 6s bels5 ellencirz6s6rcil s2616 37012011.

(XII. 31; Konn. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rendelet) 11' $ (l) bekezd6se alapjrin a

k6lts6gv*6si szerv vezetciji kdteles a Konn. rendelet 1. mell6klete szerinti tartalommal

nyilatfozatban 6rt6kelni a iSlts6gvet6si szerv belsd kontrollrendszer6nek min6s6g6t. Tovibbri

a 1 l. $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi ;nlarmdnyzati k\ltsigvet,lsi szerv vezet6je a

nytlrt'iiraiot az 6ves kdltstigvettsi beszdmol;val egltitt kiildi meg az irdnylt6 szerv

vezet1jtnek. A vezet6i nyilatiozatot a polgdrmester a zdrszdmaddsi rendelel tervezetdvel

egtiitt terjeszti a kdpvkelSlest let e16."

Fentiek szerinti kdtelezettsdgemnek megfelelve teszem meg a k6vetkez6 nyilatkozatot:

Vezet6i nvilatkozat a bels6 kontrollrendszer miikiid6s616l

A) Alulirott D6nes Hilda, a Budapest XVI. keriileti Gyerekkuck6 ovoda k6lts6gvet6si szerv

vlzet1je jogi felel6ss6gem tudat66an kijelente,r, hogy az_ elSirdsoknak megfelel6en a 2019.

6vben az eltalam vezetett kdlts6gvet6si szervn6l gondoskodtafir

>> a belsri kontrollrendszer kialakit6s6r6l, valamint szab6lyszeni, eredm6nyes,

gazdas6gos 6s hat6kony miik6dds6rcil,
> ftyun Jzervezeti kulitra kialakit6s6r6l, arnely biztositja az elkdtelezetts6get a

szeruezeti c6lok 6s 6rt6kek ir6nt, valamint alkahnas az integdtis 6rv6nyesit6s6nek

biztositesAra,
a k<ilts6gvet6si szew vagyonkezel6s6be, haszni4lat6ba adott vagyon

haszn6laf6r6l, az alapit6 okiratban megjel6lt tev6kenysegek

rendeltet6sszeni
jogszab5lyban

meghaterozott k6vetelm6nyeknek megfelel<i ell6tds:ir6-1,

) a relndelkez6sre 6116 et6ir6nyzatok c6lnak megfelel6 felhaszn6l6s6r6l'

F a k<ilts6gvet6si szerv tev6kenys6g6ben a hat6konysrig' eredm6nyess6g 6s a

gazdasigoss69 kdvetelmdnyeinek 6w6nyesit6s6r51,. 
..

> i t".r.Jeri, besz6moliisi, inform6ci6sztlg6ltatisi kdtelezetts6gek teljesit6s6rSl, azok

teljess6g6r6l 6s hiteless6g6r<i1,

> a gazaal-t<oaasi tehet6s6gek 6s a kdtelezetts6gek risszhangjar6l'

F az int6zm6nyi szimviteli rendr6l,

) olyan reldszer bevezet6s6nil, arnely megfelel6 bizonyossiigot nyijt 
-az -eljrir6sok

jogsz".riseg6r" 6s szabalyszeriisdg6re vonaikoz6an' biztositja az elsziimoltathat6siiLgot'

ioiatUa .r"gt"t"t a hazai 6s k6z6ss6gi szab6lyoknak'.

) an6l, hogy a vezet6k u 
","*"t"1 

minden szintj6n tiszt6ban legyenek a kitiizott

c6lokkal 6s az azok el6r6s6t segit6 eszkdz<ikkel annak 6rdek6ben, hogy v6gre tudj6k

hajtani a meghat6rozott feladaltokat 6s 6rt6kelni tudj6k az el6rt eredm6nyeket' E

i"iJt"nv.egroi a vezet6i beszimoltatas rendszer6n kereszttil folyamatos infonnaci6val

rendelkeztan, a tevekenys6get folyamatosan 6rt6keltem'

Avonatkoz6jogszab5lyokbels6kontrollrendszerrevonatkoz6el6iriisainakazal6bbiakszerint
tettem eleget:

Kontrollktimyezet:
- Szervezeti celrendszer es szervezeti fel6pit6s: Az int6zm6ny c6ljai meghat6rozottak, a

feladatell6tas r6szletes szats1lyai az SiMsz-ben rrigzit6sre keriiltek Az SzMSz a

jogszab6lyban el6irt tOietezO' tartalmi elerneket tafialmazza' az SzMSz az alapit6

okirattal cisszhangban van. Az SzMSz r6sz6t k6pezi az int6zm6ny szervezeti fel6pit6se,
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amely valamennyi munkaktirre vonatkoz6an 6ttekinthet6en tarlalmazza a szervezeten

beltil elfoglalt helyet, az al6- {iil6- 6s mell6rendelts6gi viszonyokat.
Bels6 szabrilyzatok: Az int6zm6ny rendelkezik rnegfelelS bels6 szabrilyzatrendszenel,

amelyet folyamatosan aktualizdl a jogszab6lyi 6s bels6 v6ltozrisok szerint. A belsti

szabiiyzatokat a munkat5rsak ismerik 6s alkalmazz6k.
Feladat- 6s felel6ss6gi k6r<ik: Az int6zm6nyi feladatk6r<ik az SzMSz-ben
meghatdrozdsra keriiltek. Valamennyi dol9oz6 rendelkezik munkakdri leir6ssal,

arnelyekben r6szletesen megtalilhat6ak az elkitand6 feladatk<ir<ik, a feleltiss6gi- 6s

hat6sk6nik.
Folyamatok meghatriroz6sa 6s dokument6lAsa: Az int6zrn6ny elk6szitette 6s

folyamatosan aktualiz6lja a kdlts6gvet6si szerv ellencirz6si nyomvonalait.
Humdnerdfon6s: Az int6zm6nyn6l a humiiner6forrds-kezel6s 6tl6that6, a kivrilasztisi
rendszertdl kezdve a dolgoz6k foglalkoztatis6n itt az oszl6nz6 rendszerig. Az
int6zrn6ny gondot fordit a hurn6nerciforriis rnegfelelS kiv6laszt6s6ra, megtartis6ra,
fejleszt6s6re, hat6kony 6s eredm6nyes foglalkoztat6s6r4 rnegbecstil6s6re.

Etikai 6rt6kek 6s integritAs: Az intdzmdny mrlk<id6s6ben 6rv6nyesiilnek a szakmai
felk6sziilts6g, a p6rtatlans6g 6s elfogulatlansrig, az erk6lcsi feddhetetlens6g 6rt6kei,

biztositva van a kdz6rdek elcit6rbe helyez6se a mag6n6rdekkel szemben. A szervezetet

6s a munkavrillal6it is integrit6s jellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tev6kenys6gek

<isszhangban vannak a szervezeti c6lokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkavrillal6k az

etikai elviir6soknak megfelel6en cselekszenek.

Integrrilt kockrizatkezel6si rendszer:
- A kockazatok meghatiroz6sa 6s felm6rdse: Az int6zm6ny tev6kenys6g6ben,

gazd6lkod6sAban rejl6 kockizatokat megrillapitoftuk 6s felm6rtiik.
- A kock6zatok elemz6se: Meghatiiroztuk a felm6rt kockiizatok bektivetkez6si

val6sziniis6g6t 6s az int6zm6ny szervezeti c6ljaira gyakorolt hatasat. Ezek alapjin a

kockiizatok rangsorol6sa megt<irt6nt.
- A kockiizatok kezel6se: Minden felm6rt 6s rangsorolt kockizat eset6ben

meghataroz6sra keriilt a kockazatkezel6s m6dja, a kockiizatkezel6st a vezet€s minden

folyamatba berigy azottat vEgzi.
- A kock6zatkezel6s folyamat6nak feliilvizsgAlata'. Az intezmeny nagys6grendj6re

tekintettel a kialakitott kockizatkezel6si rendszer megfelelti, a bekdvetkezett

valtoz6sokhoz igazit sa megt6rt6nik. Az alkalmazott kockiizatkezelesi m6dszerek

rnegfelel6en segitik az int6zm6ny feladatellit6sat, a szervezeti cdlok el6r6s6t

- Csakis, komrpci6: A belsci szab6lyzatok rendszere, a feladatok megoszt6sa, a feladat-,

fetelSss6gi- 6s hat6sktiriik meghatiirozottsaga biztositja a sz6nd6koss6gb6l ered6

szab6lytalansrigok, integritest s6rt5 esem6nyek bek<ivetkez6s6nek minimalizril6stlt.

Kontrolltev6kenys6gek :

- Ko,.,trollit.aftgi6k 6s m6dszerek: A kontrollstrat6gi6k 6s m6dszerek fgy keriiltek

kialakit6sra a szervezet minden szind6n, hogy biztositsek, hogy a kock6zatkezel6s

sor6n a szervezeti c6lokra hat6 kockiizatok a meghaterozott ttir6shat6rokon beliil

maradjanak. A kontrolltev6kenys6geken beltil kiernelt szerepe van az enged6lyez6si 6s

j6v6hagy6si eljdrisrendnek, valamint az adatokhoz 6s inform6ci6khoz val6 hozzii'r€s
kontrolljAnak.

- Feladatkor<ik sz6tv6laszt6sa: A szervezeten beltll a feladat- 6s hat6sk<irtik

sz6tvalasztesra keriiltek olyan form6ban, hogy egy szem6ly kez6ben se

<isszpontosulhassanak olyan eszkciz<ik, jogok 6s lehet6s6gek, arnelyek rdv6n
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elkeriilheti a mrisok riltali ellencirz6st, illetve arnelyek vissza6l6sekre, csal6sokra adnak

m6dot.
Feladatv6gz6s folytonossiiga: A dolgoz6k tevoziisakor munkaktjr ritad6s-6tv6teli
jegyz6kcinyvek k6sziilnek, a ttwoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban l6v6 tigye

beazonosithat6an keriil ritaddsra.

Inform6ci6s es komrnunikrici6s rendszer:
- tnform6ci6 6s komrnunikrici6: Az int6zu6ny vezetdse biztositja, hogy a munkatiirsak a

feladatuk ellitris6hoz sziiks6ges releviins informiici6khoz kel16 idciben hozz6jussanak.

Az int6zm6nl kornmunik6ci6 fontos elernei a vezet5i ds bels6 drtekezletek.

- Iktat6si rendszer: Az int|zn|nyhez 6rkez6, az int6zm6ny altal kiildott 6s a szervezeten

beliil keletkezett iratok nyomon kdvet6se az iktatrisi rendszeren keresztiil val6sul meg.

Az inttzm5ny rendelkezik iratkezel6si szabiiyzattal, amely r6szletesen leirja, hogy
milyen elj6rrist kell krivetni az irat keletkez6sitdl annak megsemmisit6s6ig.

Nyomon kd,vet6si rendszer (monitoring):
- A szervezeti c6lok megval6sitAsanak monitoringja: Az int€zm€ny vezet6se

folyarnatos, naprak6sz inform6ci6kkal rendelkezik a szervezeti c6lok

megval6sitis6r6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkatiirsak rendszeres

beszdmoltatasa.
- Bels6 ellen5rzds: Az inttzmtny bels6 ellen6rz6s6t a polg6rmesteri hivatal bels6

ellendrei lritjrl.Lk el. A belsci ellen6rdk kock6zatelernzds alapj6n hat{rozzitk meg az

int6zm6nyn6t az ellen6rz6sek gyakoris6git. A bels6 ellen6rdk munk6jukat a
jogszabrilyokban, a m6dszertani ttmutat6kban 6s az <inkormdnyzat belsd ellen6rzdsi

k6zik6nyv6ben meghatfuozottak alapjan v6gzik.
- A bels6 kontrollok 6rt6kel6se: A bels6 kontrollok 6rt6kel6se 2019-ban megtdrt6nt.

Kijelentem, hogy a benyujtott beszemol6k a jogszab;ilyi el6irdsok szerint a val6srignak

megfelel6en, 6tl6that6an, teljes konien 6s pontosan ttikr<izik a sz6ban forg6 p6nziigyi 6vre

vonatkoz6 kiad6sokat 6s bev6teleket.

Kelt: Budapest, 2020. marcius 09.

aldiris

B) Az A) pontban meghaterozott nyilatkozatot az alabbiak miatt nem 6ll m6dornban

megtenni:

Kelt: Budapest, 2020. m6rcius 09.

P.H

al6iris
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Feladatelldtds dltaldnos irtikeldse

Az inttzrntny alap tev6kenys6ge az 6vodai nevel6s (851020).
Onilli kdlts6gvet6ssel rendelkez6 kiilts6gvet6si szerv,
Az intdzmdny, alapit6 okiratriban szerepki korm6nyzali funlci6 szerinti tevdkenysdgei:

- 091I l0 Ovodai nevelis ell6t6s szakmai feladatai,
- 091120 Saj6tos neveldsi igdnyri gyermekek 6vodai neveles6nek, ellft:isrinak szakmai

feladatai,
- 091140 Ovodai nevel6s, elliitiis mrikddtet€si feladatai,
- 096015 Gyermeketkeztetes ktizneveldsi int6zrnEnyben,
- 096025 Munkahell dtkeztetes k6znevel6si intdzrn6nyekben.

Gyermek l6tsz6m adatok:
Y Litszdm adatok 2019. janudr 01.-in:206 fib, sajdtos nevel6si igdnyii 2 gyermek,

szamitott l6tsz6m: 20E 16.

D Litszdm adatok 2019. oktdber 01.4n:202 fr, sajitos nevel6si igdnyii 2 gyermek
szimitou l6tszdm: 204 f6.

Decernberig folyamatosan emelkedik a l6tszilrn a harmadik dletdviiket bettilt6 gyermekek
6vod6ba l€p6s6vel, valamint tovdbbi 4 gyermek kap ott SNI-s k6dot.
Az 6vodai nevelds 8 csoportban t6rt6nt, a csoportok dtlagos l6tszilrna decemberre ellrle a27
fbt.

Ktizalkalmazotti l6tszim adatok:
D Kdzolkalmazoaak l4tszdma: 2019. janutir 01,-6n 33 f6. Ures dltdshelyek szdma: 1.

Minden kdzalkalmazott teljes munkaid6ben foglalkoztatott, A kdt segitd 6vodapedag6gus,
dlldshelybdl egt betiiltetlen maradt.

Y Xdzalkalmazottak litsztima: 2019. okt ber 01.-in 34 f6. ures dltdshelyek sztima: I .

Fennlortdi ddnlis alapjdn g1;tigtpedagigus stritusszal bdvfrlt a k1zalkalmazottok litszdma.
Munkakiir szerinti csoportosltdsban: 18 6vodapedag6gus, 1 gy6gypedag6gus, 8 dajka, I
6vodatitk6r, 2 pedag6giai assziszens, 2 konyhai dolgoz6, 2 fiit6, kertdsz litja el az int6zmdny
feladatait.
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Az 6voda villalkozisi tevdkenysdgdnek fels6 hatilra a m6dositott kiadrisi ekiirrinyzatok
maximum l0 %-a lehet, amely els6sorban a keritds felijlet b6rbead6sribol sz6rmazik.

Feladat elldttis ba n risztvevdk:
Az SNI-s gyermek egy6ni fejleszt6set a XYl. ker leti gltdgtpedagdgiai hdl4zat utaz,6

gy6gypedag6gusa letta el. Logopddiai fejlesztdsre heti k6t alkalommal a F6virosi Pedag6giai

Szakszolgrilat XVI. keriileti kirendelts6g€r6l drkezik kolldga. A Gyermekkuck6 Ovoddban
alkalmazott pszichol6gus l6tta el a tdrvdnyben el6irt 6rasziirnban az 6vodapszichol6gusi
feladalokat. A beilleszkeddsi, tanul6si 6s magalart'is probl6miival kiizd6 15 gyennek ell6tAset

.[ejleszrd pedagdgusi vdgzetts6ggel rendelkez6 3 fti 6vodapedag6gus 6s februirt6l
gy6gypedag6giai vdgzettseggel rendelkezri gy6gypedag6gus koll6ga litja el telephelyek6nt, a

pedag6giai szakszolg6lat szakv6lemenye alapj6n. BTM-s gyermekek l6tszdma az ev folyamiin
tblyamatosan ernelkedik.



Kbltsigvetisi bevdtelek teljesfi lise

Az int6zm6ny el6ir{nyzott ktilts6gvet6si bev6teleinek tervezett iisszege 11 116 000 tr'orint.
A k6ltsdgvet6si (mfikdd6si) bev6teleink tartalmazz6k:
- a szolgiltatdsok ellen6rt6k6t, ami az alkalmazottak dltal fizetett tiritist dijat Es a keritds
feltila birleti dijdt tartalmazza. Teljesitise az credeti el6iranyzatot l12 000 Forinttal
meghalad6an, a k6lts6gvet6s harmadik szrimf m6dositiisiinak megfelel<ien alakult I 418 000
Forint 6rtekben. Ennek 6rdekdben az elmflt 6vben rendszeresen megt<irt6nt a rekl6Lrnfeliiletek
bdrbeadr{si szerz6ddseinek kiajdnkisa, a rekLim feltilet bdrbeadasa.
- az ellAtdsi dijak, teljesit6se az eredeti el6iriinyzatot meghalad6an alakult, 5 355 000 Forint
keriilt befizet6sre.
- kisz6mlizott AFA teljesitdse a m6dositrisnak megfelekien alakult I 758 000 Forint
6rt6kben.
- {ltaldnos forgalmi add bev6tel is a m6dosit6snak megfelel6en alakult 2 585 000 Forint
volt.
Az int6zm6ny tervezett kiilts6gvet6si bev6telei (11 116 000 Forint) 1007o-ben teljesiiltek.

Finanszirozdsi bevitele k te ljesfilise

Az itt6tm6ny eldir:inyzott finanszirozdsi bev6teleinek tervezett Ssszege 209 695 000
f,'orint volt.
finanszlrozdsi bey6Elek 2OA 982OOO Forint 6sszegben teljesiiltek a koltsegvetdsi iv
folyamdn. Kdt tdnyez6btil ad6dtak 6ssze: a kiilts6gvet6si maradviny felhaszn6l6srib6l
17 609 000 Forint 6rt6kben, valamint az int6zmdnyfinanszirozisb6l l9l 173.000 Forint
6sszegben.
Az int6zm6ny el6irinyzott finansziroz6si bev6telei 99,7oh-ban, 208 982 000 Forint
tisszegben teljesiiltek.

Kii ltsigvetisi kiadiso k slakuldsa
(kiemelt elilirdnyzilo n kinti bontdsban)

Az intCzm6ny el6irinyzott ktilts6gvet6si kiadfsai (220 8ll 000 Forint):
l. miiLktiddsi k6lts6gvetes kiadrisaib6l (217 885 000 Forint) 6s a

2. felhalmoz6si kolts6gvet6s kiadrisaib6l (2 926 000 Forint) tev6dtek dssze.

I. Mffktid6si ktilts6gvet6s kiadisainak eldirinyzata 217 8E5 000 Forint volt:

D STemilyi juttatdsokra 125 292 000 Forint keriilt tervez6sre:
A ktilts6gt6tel felhaszndl6siira 124 333 000 Forint dsszegben keriilt sor. Egt .[6 tart4s
betegdllomdnya indokolju az alacsonyabb teljesit6st. Ez6rt keletkezett megtakarit6s az
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alapilletm6nyek, b6ren kivtili juttatiisok, normativ jutalmak, reprezentiici6s kiadiisok sorokon
is.

F Munkaad6kat terhelS jirul6kok eset6ben is a tart6s beteg6lloma,ny miatt a

tervezett 2T 719 000 Forint helyett 26 560 000 Forint keriilt felhasznrilSsra.
) Dologi kiaddsokra 49 144 000 Forint ker h tervezisre:

A lervezett kiadrisokn6l alacsonyabban alakult a teljesit6s m6rt6ke. Els6sorban a szolg6ltat6

vdltris k6vetkeztdben keletkezett jelent6s megtakaritis a trivk6zl6si dijakban, de a m6dositott
el6irrinyzat teljeskcirii felhasznil;is6ra a k6zrlzemi dijak eset6ben scrn volt szfiks6g. Az
Irodaszerek beszerzdse tekintetdben is jellemz<i volt erre a ktilts6gvetdsi dvre a lakar6kos

gazddlkod6s.
Az 6ves felhasznrikis sorii'n figyelemmel vagyok alra, hogy az utols6 negyed6vre is maradjon

felhaszniilhat6 keret a viratlan meghibisodasok elh6ritasAra, v6ratlan kiadasok

finanszirozAsara a karbantart6s es kisjavitiisok soron. Ennek a keretnek a felhaszniiliisara a

kiiltsdgvet6si 6v utols6 negyed€viben nem volt sziiks6g, a megtakarit6sb6l nagyobb

finansziroz6st ig6nyl6 feltjitisok, beszerzesek megval6sithat6k.
A dologi kiadisok k6z<itt jelenik meg az 6vodai nevel6s, oktat:is feladatellitri.sihoz sziiks6ges

szakmai anyagok, higi6niai eszk6zcik beszerzis6nek drtdke. A felhasznrilt <isszegb6l biztositott

volt minden 6vod6sunk szimdra az ingyenes 6vodai elldtris keretdben a fejleszt6 eszktiz6k,
jetekok, kir:indukisok, szinh6zi bel6p6k, ajrindikok, higi6niai eszk6zdk beszerz6se. Fontos 

^z
6vodapedag6gusok motivaliisa a bark6csol6s, dekor6ci6s, k6nyv 6s inform6ci6 hordoz6

eszktiz6k beszerzes6nek tekintet6ben.
Tovribbri az id6n megval6sult az ostoros utcai epiiletben a gazdasiLgi bej6rat ritjrinak

feltjirria:ira, murvaval felttiltese ds a homlokzat feltjitrisa, a Jdvendd utcai 6voda udvar6n

gumiburkolatra kialakit6sa a s6ros udvareszen.

Az el irinyzott dologi kiaddsokbdl42 439 000 Forint 86'47o teljesiilt.

2. Felhalmozisi ktilts6gvet6s kiad6sai tervezett el irinyzatt (2 926 000 Forint):
) Beruhdzrisokra 2 850 000 Forint keriih tervezisre: A kiad6sokra fordlthat6 6sszegb6l

2 583 000 Forint felhasznakisara kerilt. A fon6sokb6l biztositottuk csoportszobai

ergonomikus sz6kek, asztalok, fektet6k, hrjt6k, fiinyir6, vasal6 beszerz6s6t. Fektetok

beizerz6se esetdben a beszerzett nrermyis6g kevesebb lett a tervezettn6l, mert nem hlAltunk

olyan m6retii gyermek fektetrjt, amit a megldvti 6gyaz6 szekrdnyekben el tudtunk helyezni.

D 
-Felilj{trisoiia 

76 000 Forint ker lt tervezisre. Egy6b, g6p berendezes felujitisrira id6n

nem keri.ilt sor.

Az el6irinyzott felhalmozSsi kSlts6gvet6s kiadrisokb61 2 5E3 000 Forint, 88,37o

teljesiilt.

K ii lts i gv etd s i m ar a dv dnY

K<ilts6gver6si p6nzmaradvriny E 453 000 Forint ert6kben keletkezett. Szem6lyi kiad6sok 6s

jArul6k;k tckintet6bcn a p6nzmaradviny a tart6s betegrillomrinyban ldv6 dolgoz6
-kcivetkezteben 

keletkezett. A dologi kiad6sok eset6ben a takar6kos 6s itgondolt gazd:ilkodas

6s az utols6 negyed6we lbrdithat6 k6ltsegvet6si p6nzeszk6zdk rnaradvinya k6nt keletkezett.
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A fel nem haszn{lt iisszeget nagyobb feftijitCsi feladatok elvdgz6s6re forditanink:
Ostoros utcai 6pfltetben :

- ker6kpdrutkialakitasrira,
- rites csillapit6 reteg gumiburkolatra vAlt6sdra az udvarijrit6kok alatt,
- ablakok cserijire, belsri nyil6szdrok mazol6srira,
- egy folyos6 melegburkolat6nak cserej6re,

Jiivend6 utcai 6piiletben:
- jobboldali szomsz6d fel6 es6 kerit6s cser6jere, utcafronti kerit6s javitasrira,

- miisz6vir cserdjere,
- belsS nyil6sz{rok mazol6s6ra"
- [j kerti tArold kialakit6srira, a megldv6 javitas6ra.

Az intiandny vag)ondnak alskuldsa

Az int6zrn6ny szrfunrira 6tadott vagyonban az elmult kdltsdgvet6si evben vdltozis nem tdrt6nt.

Kmf.
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A koltsdgvetdsi szervek belso kontrollrendszer€r<il 6s belsci elten6rzes6r<il szol6 37012011.
(Xtl. 31.) Korm. rendelet (a tov6bbiakban: Korm. rcndelet) 11. $ (l) bekezdese alapj:in a

kdltsdgvetdsi szerv vezetdje kdteles a Konn. rendelet 1. melldklete szerinti tarlalommal
nyilatkozatban drtekelni a kdltsdgvetdsi szerv bels6 kontrollrendszerdnek min6sdgit. Tov:ibb6
a I I- $ (2a) bekezd6se kimondja, hogy ,,A helyi iinkormdnyzati kt)ksdgvetisi szerv vezetdie o

nyilatkozatot az ives kdltsdgvetisi beszdmol6val egtiitt k ldi neg az irdnyitd szen'

vezet1jdnek. A vezetdi nyilatkozatoi a polgdrmester o zdrszdtnaddsi rendelet tervezelivel
eg/iitt terjeszti a kipvisel,lestiilet eli. "

Fentiek szerinti kdtelezetts6gemnek megfelelve teszem meg a k6vetkezt! nyilatkozatot:

Vezet6i nyilatkoza t a bels6 kontrollrendszer miikiid6s616l

A) Alutirott VARADI MARIANNA, a Cinkotai Iluncutka 6voda kdlts6gvet6si szerv

vezet6je jogi felel6ssCgem tudatriban kijelentem, hogy az el6irrisoknak megfelel6en a 2019.

6vben az iltalam vezetett k6lts6gvet6si szervn6l gondoskodtam

F a bels6 kontrollrendszer kialakitrisrir6l, valamint szabdlyszerf, eredm6nyes,

gazdas6gos is hatdkony miikddds6r6l,
) olyan szervezett kultira kialakitasrir6l, amely biztositja az elkdtelsz etts6gel a

szsrvezeti c6lok 6s 6rt6kek ir6nt, valamint alkalmas az integritris 6rv6nyesit6s6nek

biztositesa,r4
F a kdlts6gvetisi szerv vagyonkezel6s6be, hasznalatiba adott vagyon rendeltetdsszeni

hasznrilat6r6l, az alapit| okiratban megieldlt tev6kenys6gek jogszab6lyban

meghakirozott kOvetelmdnyeknek megfelel6 ellet6ser6l,
F a rendelkez6sre rill6 el6iriinyzatok cdlnak megfelel6 felhaszn6lisdr6l,
F a kdlts6gvet6si szerv tev6kenys6g6ben a hat6konysiig, eredm6nyess6g 6s a

gazdas6goss6g kdvetelm6nyeinek 6rvdnyesit6s6r6l,
F a tervezlsi, beszrlmoldsi, inform6ci6szolgriltatiisi kdtelezettsdgek teljesildsdr6l, azok

' teljessdgdr6l 6s hiteless6gdr6l,
) a gazdAlkoddsi lehettlsdgek ds a kdtelezetts€gek 6sszhangi6r6l,

) az intdzm6nyi sz{mviteli rendr6l,
}> olyan rendszer bevezet6sdr6l, amely megfelel6 bizonyoss6got nyrljt az eljarAsok

jogszeriisdgdre 6s szabdlyszeriisdgdre vonatkoz6an, biztositja az elszil.Lmoltathat6sigot,

tov:ibbi megfelel a hazai 6s kdztiss6gi szab5lyoknak,
>> arr6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szinddn tisztiiban legyenek a kitiiziitt

cdlokkal 6s az azok el6rdsdt segit6 eszkdzdkkel annak 6rdekdben, hogy v6gre tudj6k

hajtani a meghatiirozott feladatokat 6s 6rt6kelni tudj6k az el6rt eredm6nyeket. E

tevdkenysdgr6l a vezet<ii beszimoltatiis rendszerin keresztiil folyamatos inlbrm6ci6val

rendelkeztem, a tev6kenys6get folyamatosan 6rt6keltem.

A vonatkoz6 jogs zabilyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 el6irisainak az al6bbiak szerint

tettem eleget:

Kontrollkdrnyezet:
- Szenezeti c6lrendszer 6s szen ezeti f'elepit6s: Az int6zm6ny c6ljai meghatarozottak, a

feladatellit:irs r6szletes szab6lyai az SzMSz-ben rdgzit6sre kerfiltek. Az SzMSz a

jogszab6lyban el6irt ktitelez6 tartalmi elemeket tarLalmazza, az szMSz az alapit6

okirattal 6sszhangban van. Az SzMSz resz€t k6pezi az int6zm6ny szer"-ezeti felepit€se,
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amely valamennyi munkaktirre vonatkoz6an attekinthct6en larlalma?za a szervezeten

beliil elfoglalt helyet, az ali- fiil6- 6s mell6rendeltsegi viszonyokat.
Bels6 szab6lyzatok: Az int6zmdny rendelkezik megfele16 bels6 szabelyzatrendszerrel,

amelyet folyamatosan aktualizil a jogszab[lyi is bels6 v6]tozasok szerint. A belsti

szab6lyzatokat a munkat6rsak ismerik 6s alkalmazzik.
Feladar is felel6ssigi kiirdk: Az inl6zmdnyi feladatk<ir<ik az SzMSz-ben

meghat6roziisra kertiltek. Valamennyi dol9oz6 rendelkezik munkakriri leirdssal,

amelyekben rdszletesen megtal:ilhat6ak az etliitand6 feladalkdrdk, a felel<issdgi- 6s

hatr{sk6r<ik.

Folyamatok meghat6roz:isa ds dokumentil6sa: Az int6an6ny elk6szitette 6s

folyamatosan aktuatizalja a kOltsdgvetdsi szerv ellen6rzisi nyomvonalait.

Humdnertiforriis: Az intizm6nyndl a humdner5forriis-kszeles etlathat6, a kiv6laszt6si

rendszertrjl kezdve a dolgoz6k foglalkoaatdsrin At az 1sztoruo rendszerig. Az

int'zmtny gondot fordit a humriner<ifoniis megfelel5 kivAlasztisira, megtartesiira,

fejlesztes6re, h'atdkony 6s eredmEnyes foglalkoztatisriLra, megbecsrllesdre'

Etikai 6rt6kek 6s integritris: Az int6zm6ny miikdddsdben 6rvdnyesiilnek a szakmai

felk6sz ts6g, a piirtatlans6g 6s elfogulatlansag, az erktilcsi feddhetetlenseg 6rt6kei,

biztosiNa van a ktizdrdek eldtdrbe helyezese a magiin6rdekkel szemben. A szervezetet

es a munkavallal6it is integrites jellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tev6kenys6gek

<isszhangban vannak a szewezeli cdlokkal 6s az etikai ert6kekkel. A munkav5llal6k az

etikai elv6riisoknak megfelel6en cselekszenek'

Integrflt kock6zatkezeldsi rendszer:
- A kockrizatok rneghatr4roz6sa 6s felmer6sei Az int'zmerly tev6kenys6g6ben.

gazd:ilkodrisriban rejlci kockrizatokat meg;illapitottuk 6s felmertiik'

- i kock6zatok elemzese: Meghatriroztuk a felmd'rt kockazatok bektivetkez6si

val6sziniisigdt ds az intdzmcny szewezeli cdljaira gyakorolt hatis6t. Ezek alapjan a

kockazatok rangsorol6sa megt6rt6nt.

- A kock6zatok kezel6se: Minden felm6rt 6s rangsorolt kockriaat eset6ben

meghat6roz6sra ker[lt a kock6zatkezelEs m6dja, a kockiizatkezel6st a vezet6s minden

folyam atba be6gy azofiar. v egzi.
- A kockdzatkezJes folyamatrinak feliilvizsg6lata: Az int6zm6ny nagysrigrendj6re

tekinteltel a kialakitott kockrizatkezeldsi rendszer megfelel6, a bekdvetkezett

v6lloziisokhoz igazitdsa megt6rtenik. Az alkalmazott kockiiaatkezelesi m6dszerek

megfeleltlen segitik az intdzmdny feladatelLitdsdt, a szen'ezeti c6lok el6r6s€t'

- csulas, komrpci5: A bels6 szab6lyzatok rendszere, a feladatok megosztasa, a feladat-,

felel6ssdgi- 6s hatisk6r6k meghatirozotts6ga biztosftja a sz6nd6kossrigb6l ered6

szabiilytalansiigok, integrit6st s6rt6 esem6nyek bekdvetkezds6nek minimaliziil6sit.

Kontrolitevekenys6gek :

- Kontrollitraftgirik 6s m6dszerek: A kontrollstrat6giik 6s m6dszerek tgy keriiltek

kialakitiisra a szefyezet minden szintj6n, hogy biztositsri.,k, hogy a kock6zatkezel6s

sor6n a szervezeti cdloka hat6 kock6zatok a meghatarozott tiirEshalrirokon beliil

maradjanak. A kontrolltevekenys6geken beliil kiemelt szerepe van az ensed6lyez6si 6s

j6v6hagy6si eljrir6srendnek, valamint az adatol<J'toz 6s informaci6klroz val6 hozz6f6r6s

kontrolljrinak.
Fetadatk6r6k sz6tvAlasztiisa: A szervezeten beliil
sz6tvdlaszt6sra keriittek olyan form6ban, hogy

dsszpontosulhassanak olyan eszkOzdk, jogok 6s

a feladat 6s hat6sk<ir6k

egy szern6ly kez6ben se

lehetSsegek, amclYek revEn
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elkeriilheti a miisok iiltali ellenSrzest, illewe amelyek visszadldsekre, csalisokra adnak
m6dot.
Feladatv6gzes folyonossiga: A dolgoz6k tiivoziisakor munkaktir 6tad6s-ttvdteli
jegyz6kdnyvek kdsziilnek, a tavoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban ldvd iigye
beazonosithat6an keriil itadrisra-

lnformiici6s €s kommunikiicios rendszer:
- Informdci6 6s kommunikrici6: Az intlzrniny vezetese biztositja, hogy a munkat:irsak a

feladatuk ellitdsriLhoz sztiksdges relevdns informdci6khoz kellti id6ben hozzajussanak.
Az int6zmdnyi kommunikrici6 fontos elemei a vezel6i ds bels6 d(ekezletek.

- Iktatrisi rendszer: Az inl|zmdryhez 6rkezii, az int6zm6ny eltal ktilddtt ds a szervezeten

beliil keletkezett iratok nyomon kdvetese az iktatdsi rendszeren kereszt[il val6sul meg.

Az inttzmflny rendelkezik iratkezeldsi szabitlyzaltal, amely r6szletesen leirja, hogy
milyen elj6rdst kell kdvetni az irat keletkezisdt<il annak megsemmisitdsiig.

Nyomon ktivet€si rendszer (monitoring):
- A szervezeti c6lok megval6sitisenak monitoringja: Az intdzminy vezet6se

folyamatos, naprakesz informiici6kkal rendelkezik a szervezeti c6lok
megval6sitr4s6r6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k ds munkatArsak rendszeres
beszimoltatiiLsa.

- Bels6 ellen6rzds: Az intizminy bels6 ellen6rz6s6t a polgdrmesteri hivatal bels6
ellen6rei lritj6k el. A bels6 ellendrdk kockrizatelemzCs alapjrin hatirozzAk meg'az
intizmdnyndl az ellen6rzisek gyakorisdg6t. A bels6 ellen6rdk munkijukat a
jogszabilyokban, a m6dszertani ritmutat6kban 6s az tinkorm6nyzat bels6 ellen6rzdsi
k6ziktinyvdben m egh atiirozottak alaplSn vtgzik.

- A bels6 kontrollok irtdkeldse: A bels<i kontrollok drt6kel6se 2017-ben megt6rt6nt.

Kijelentem, hogy a benyrijtott besz6mol6k a jogszabdlyi elSirasok szerint a valosiignak
megfelel6en, 6fl6that6an, teljeskdrffen 6s pontosan tiikr6zik a sz6ban forg6 p6nziigyi 6vre
vonatkoz6 kiad6sokat 6s bev6teleket.

Kelt: Budapest, 2020. m:ircius I I

IA'

W
V:1 .+r../..v.1

B) Az A) pontban meghatarozott nyilatkozatot az aLibbiak miatt nem r{ll m6domban

megtenni:

Kelt: Budapest, 2020.

P. H.

al6ir;is
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BI'DAPEST X!'I. KERTJLETI NAPSUGAR OVODA
OM: 034610

E : 1163 Budapest, Czirrki u.8-10.

e.mail: napsugarovodal6@email.com E/far.:403-0493

Teicphclvci:

,,Lindzsa"
.Vadvinig 1."
Vadvird 1163

1163 Bp. Irindzsa u. 23.

1163 Bp. Borotvris u 8-12.

P6teru.3l-35.

tlfax: 403-5564

Alflxt 407-7779

Afiar; 4A3-2045

El6terjeszt6s 7. szimt mell6klete

Budapest F6vriros XVI. ker.

Onkormiayzat

Polgrlrmesteri Hivatal

K6lts6gvet6si Iroda
Nyirin6 Kovics Ildik6
iiodavezet6 r6sz6re.

Tisztelt Irodavezet6 Asszony!

Szives felhaszniilas v6gett megkfild6m a Napsugrir 6voda 2079. e\n penztgyl gazdrilkodris:ir6l

s2616 szamszaki es sz6veges besz6mol6t.
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A kdznevel6si int6zm6ny jogi stdtusza, adatai

Megrievezdse Budap€sti XVI" kerileti Napsugdr Ovoda

Az intezmiDybe felYehet6
marimilis grermekl6tsz.{m,
csoportszfm:

420 fa
I 5 gyermek csoport

OM azorosit6ja: 034610

Sze}helye,
maxim6lis gyermeliddtszim:

1163 Budapes! Cziniki u E-10.
112 ft

Telephely meglevez6se; Cime:

Lrindzsa,
maxim6lis gyermekl6tszim:

I163. Budapesl Borotvris utca 8-12.
112 16

YadYirig 1:
meximilis gyermekl6tszim:
Vadvirdg 2.
Eaimitis gyermekletsz6m:

I 1 63. Budapest, Agostoa Peter utca 3 1 -3 5.
112 ft

Alapitis.itrak dituma:

Alapitt6 es fenntartd szerv neye 6s

sz6khelye:
Budapest FdvSros XVI- Kerflleti Onkorrftetryzat
I I 63 Budapest, Ilavasbalom u. 43 .

Jogilldsa: On6 d jogi szem6ty

Int6zm6uy tipusa: Ovoda (Nlc 201 l. 6vi CXC- t6n&y szerht)

Gazddlkodisi besorolisa: Odll6 kdltsdgvctCssel rendelkez6 k6ltsdgvetesi szerv.
Az intdab€ny pdnziigyi, gazd.ilkod{si 6s sz6mviteli feladatait a
Budapest F6varos XVI. Kemleti Onkormrfuyzat Gazdasagi MiikMtet6
EUAI6 Szervezete lAtja el, sz6kielye I 163, Budapest Havashalom utca
43.

Az int€zm6ny tdrzsk6nlvi
azonosit6 sz:ima:

681580

A koltsigvetds vegrehaj ti^sira
6 bankszirnlaszlma:

Az ilrt6zm6nv rd6szima:

A kdlts6gvet6si szerv vitlalkoz:isi
teveketr fels6 batira

t1'7 84009- t6923498

16923498-242

a m6dositott kiad6si el6irinyzatok 10 o/ra.

A kdltsdgvet6si szerv ktirfetada ta: Ovodai neveles a nemzEti k02nevel6sr6l szdl6 201 l. dvi CXC. tdrvdny
,pjlo

Az intdzmdDy vezet6j6nek
kinevez6se:

$mindcnkor badlyos, a kdzalkaLnazottakjog6[isdr5t sz6l6
tdrvdnyben, 6s a v6grehajtasra kiadott komfu).rendeletben foglaltak
szerint Budapest F6v6ros Xvl- Keroleti onkormanyzat k6pviselo-
testiilete palydznt ttiiin nevezi ki ds hatiirozott id6re bizza meg.
Az intdzrndny mindenkori vezet6je.
Az 6yodz\ezeti tlvollite esetdn az SZvIS Z - be\ me9hatarozott
sorreDdbeo kovetkez6 belyettes kepviseli.

?

A zarsziimadris elkeszit6se a Budapest XVI. ker eti Onkormr4.nyzat K<ilts6gvet6si 6s p6nziigyi
Iroda vezet6je altal biztositott 2019. 6vi el6iiinyzatokat 6s teljesit6si adatokat tartaknaz6
t:ib[6zat alapjdLn tdrt6nt.

Felqdatelldtds dltaldnos 6rtikel6se

1 163. Budrapest" Lindzsa utca 23.
84 16

1997. 01.01.

Az htdzmdny kopviselet6re
jogosultak:



F6 tev6kenysegdDek
dllamhdztartisinak besorol6s&:

A kailts6gyet6si szerv
alapteY6kenysege kormitrlzati
fuDkci6 szeriDti boLtisban:

091110 dai aeveldl ell4tis sza*mai feladatai.
091120 Sajebs neveldsi ig6ny0 S/erEekek 6vodai oevelds€ne\
eu6&is6aak s?rkm,i feladatai.
091 140 Ovodai nevel6s, elliitiis miikddtetesi feladatai.
0960i5 Gyerrneketkezletes k6znovel6si ir16zmdtryben,
096025 6&ezet6s k6znevel4si
Az intdzrndqy a szakdnoi bizofisag szakdn6i vdleminye alapj,n ell6tja a
nemzeti koneveldsr6l s2616 2011. dvi CXC. w. 4. g 25. pontja szerint a
kiemelt figyelme! hrlonleges bituriism6dot igdnylo erzdkszervi, €nelmi
ya$/ b€szddfogyatdkos, t6bb fo$/atekosseg esiiittes el6forduliisa esetrin
halmozottan foS/atekos, vagy egydb pszichds fejl6ddsi zavarral (srllyos
taaul6si, figyelem- vag/ magatartiisszbilyozisi zavaral) kiizd6, a t6bbi
gyermekkel eryitft nevelheto sajatos Develdsi igdnyfi g/ermekek 6vodai
rcvel6set

A k6ltsegvet6si szerv illet6keis6ge,
mtkddcsi k0re:

Budapest l6varos XW. keruletdnek a fenDtart6 6ltal kijelatlt k6rzete.

Az iat6zm6ny 4 telephelyen l5 gyerrnekcsoporftal miikddik.
T6rgy6vben az okt6beri statisztikai gyermekl6tszdm: 330 f6.
Decerhber 31-i zir6nappd, 347 fivolt a gyermeklitszim.
Az int6menyben 10 f6 SM-s (Sajiitos nevel6si ig6nyii) gyermek ell6Lisa val6sult meg a

fenntart6 riltal biztositott gy6gypedag6gusokkal 4 telephelyer. 9 f6 BTM-s (Beilleszked6si,
tanulSsi, magatarlisi nehdzsdgekkel k[zd6) gyermek fejleszt6s6t l6tt6k el az

6vodapedag6gusok 4 telephelyen.

Az 6vodakilasz:6lts6ga gyermekl6tszdmot tekintve 82,62 Yo yolt.

A nevel6munka gazdasrlgi 6s egr6b felt6telrendszer6nek biztositrlsa

Az 6voda 5ndll6an miikdd6 k6lts6gvet6si szerv.

Az intdan6nyiink d 2012012. EMMI rendelet 2. sz. melliklet meghat5rozott kdrelcz6
.(mfu-imrilis) eszkdz 6s felszerel6s jegyz6k6ben leirtakkal (tomaszoba kiv6tel6ve1) rendelkezik.
A nevel6munka gazdasiqj 6s egy6b felt6telrendszer6nek biztosilisa az lrrtbzm5ny a a

femtart6 ktiz6s feladatit k6pezte. Alapvet6 felel6ss6gem volt az 6voda kdlts6gvet6s6nek
el6kdszit6se sor6n az ig6nyek felm6r6se, majd a rendelkez6stirkre riLll6 anyagi er6fomi6ok
hat6kony felhasznriLkisa.

Az elrnflt nevel6si 6vben az 6yoda k6lts6gvet6senek meg6llapitSsakor a femtart6 a

lehetds6geklrez k6pest figyelembc vette az irf.1z:rl.eny ig6nyeit, biztositotta az 6voda
miik<idds6hez sziikseges anyagi forr6sokat. Ezen dsszegek tettdk lehct6v6 az 6voda
dprileteinek rdszbeni iillagme gbnes&" valamint azok"t a beszerzdseket, melyek sziiks6gesek

az oktat6-nevel6 munk6hoz, a jclcs napok, tionepek megtartasrihoz.

Testiiletiink kiemelt jelent6s6gftnek tartja a femtarthat6srig pedag6girijrit.

3

851.020 Ovodai nevelds

int€zmdnyben.
Kiiltsegvet6si szerv
szakmai alaptev6ketrys6ge



Az int6zm6ny ktizalkalmazotti l6tszima munkaktir6nk6nt

Az nlezidny enged6lyezett kdzalkalmazotti lltszirnz: 62 fo. A szfiks6ges szemelf
eilitottsagot foiyamatos.in sikerfilt biztositanom.
2019. decerrber 31- en bet6ltetlen al16s nem volt-
Tart6s hir5nyzds, 2 h6nap id6tartamra 1 fb tlajka, 4 h6nap hi6Lrryz6s 1 f6 dajka 7 h6nap

bianyzas I f6 dajka eset6ben dllt fenn. I {6 6vodapedag6gusn6l 5 h6nap tart6s hi6nyzas

vo'lL

A betdlthet6 statusz-ok szima el<ire rOgzitett, a kiizalkalmazottak jrirand6sAgait 6s annak

m6rt6ket a hat6lyos jogszabrilyok hatiroditk meg. 2019. januar l. napjit6l a fenntart6

Munkak6r meguevez6se Osszesen (f6)

Ovodapedag6gus 31

Pedag6giai munkrit
k6zvetleniil segit6k

1

Dajka, vagy takarit6 gondoz6 15

Pdagr5giai asszisztens

Konyh6s 4

Techr:ikai 4

I
Ovodapszichol6gus 1

Osszcscn: 62

2013. 6ta a kit0ntet6 ,ZOld 6voda" cim binokriban a ,,z6ld jeles napok" dlmdnyszeril
megismertetes6vel igyekszrir:t megismertetni v 'hszzin\ ' jilr.6 gyermekekkel a

k6myezetv6delem es a fenntarthat6sig alapjait. 2019. 6vben a Cnriki 6voda btszke
hrlajdonosa kdzdss6gi kateg6riiban a,,Legszebb konyhakert" cimnek. Ez a tev6kenys6g a

fenntart6 resz6re t6bbletk6telczetts6get nem hiiritott. 2019. 6vben valamennyi telephelynnk

indult a ker[leti Kiskert pdLlydzaton, ahol I., II. 6s III. helyez6st 6rtek ei 6s oklevelet kaptak

A szUl6ket a t6rit6si dij befizetes6n kivil semmilyen aryagi k6telezetts6g nem terhelte.

Szempontok voltak:
. A kdtelezd (minim6lis) eszkdz 6s felszerel6s jegyzdk el6irdsainak val6 megfelelds.

. Pedag6giai programu::J< sileres megval6sitSs{hoz szfiks6ges eszkSz6k beszerz6se.

. Jeles napok, r'innepek, programok filanszirozdsa-

. Az epiilet karbaatartisa.

Ovodatitkrir

5

Egy6b

Gy6gypedag6gus

4



enged6ly6vel az alkalmazotti l6tszrim 61 fijr6l 62 filre emelkedett, a gy6gypedagogus st6tusz
miatL 6vodlnk az engeddlyezett alkalmazotti ldtsz6mmal mirkddott, az ehhez szDkseges

berkdlts6get a fermtart6 biztositotta. Az 6vodapedag6gusok szfrksdges tart6s hclycftesit6sdt
betegsdg, gyes miatt sikertilt megfelel6 kepzetts6gu koll6g6kkal megoldani.
I fd dajka is I ff pedag6giai asszisztens vrilt jogosultti a n6k 40 6ves munkaviszonya utani
nyugdijra-

A megiiresed6 rill:lshelyeket meghirdettem, azokra dlldsirterjri utrfur v6lasaottam ki a
megfelel6 szem6lyeket. F6k6nt a pedag6giai munkft segit6 dajk6] ktir6ben fordultak el6
hi6nyzdLsolq ea saiksdg eset6n be1s5 helyeuesit6ssel, vagy mrmkaer6 6tcsoportosiliissal,
helyettesit6 felv6tel6vel oldottam meg. .Kihasmiltam a human elJforriisokban rejl6
lehet6sdgeket-

Kdltsdgvetdsi bevdtelek telj esfilise

A 2018. 6vi bev6telek alakulisa (adatok e Ft-ban)

Megnevez6s
M6dositott

IIr.
el6irinyzat

Teljesites

1. Miikdddsi bev6telek 14870 16s60

K6szlet6rt6kesit6s ellen6rt6ke 0

Szol griltatrlsok ellen6rt6ke 1649 L&1 1641 100,0%

K6zvetitett szoig6ltatdsok ellen6rt6ke 2500 1399 t399 100,0%

Tulajdonosi bev6telek 0 0

Ell6tdsi dijak 7560 10035 100,0%

Kiszrimlazott riltal6nos forgalmi ad6 3161 3455 345s 100,0%

Altalanos forgalmi ad6 vi sszat€rit6se 0 1637 1637 100,0%

Kamatbev6telek 0 0 0

Egyib p6nziigyi miiveletek bev6telei 0 0 0

Biztosit6 ettal fizetett k&terit6s 0 0 0

Egy6b mtik0d6si bevdtelek 0 30 30 100%

0 0 0

knmateri ii{i s javak 6 6kesitese 0 0

Egy6b targyi eszk6z6k 6rt6kesit6se

0

0 0

3. M[k6d6si c6hi timogatisok
:ill amhfztart:ison trelii116l

0

Elvoniisok 6s befizetdsek bev6telei t) 0

5

Eredeti
elSirinyzat

Index
(telj,

100/m6d

el6ir.

16560 t00,ooh

0

0

10035

2. Felhalmoz{si bev6telek

0

0

0

0



Egy6b mik<idisi c€16 t6mogatas

rillamhii-tarttison beltilr6l

- ebb6l EU timogat is

0

0

0

0

0

0

4. Felhalmoz:isi c6hi timogatfls
rillamhiztartr[son beliilr6l

0 0 0

- ebb6l EU lSmogatfu 0 0 0

5. Mfik6d6si c6hi :ltvett p6nz.eszkbziik 0 0

6. Felhalmoz{si c6hi {tvett
p6nzeszk6ziik

0 0

7. Kdzhatalmi bev6telek 0 0 0

8. Kdlts6gvet6si bev6telek 6sszesen 14870 16560 16s60 100,0o/o

10. BEVETELEK OSSZESEN: 342238 354742 347951

A kiemelt elSiriinlzatok a fenti t6bl6ban reszletezett m&on teljesiiltek
2019. 6vben a k6lts6gvetesi bev&elek az 6sszes bevetel 4,76 o/nin 1,stt6kki.

F in sn s z[r o zd si b ev 6te le k t elj e s ii I i s e

A 2019. 6vi bev6telek alakuldsa (adatok e Ft-ban)

Irrinlt6 szewi (6nkormrinyzati)

I tlrnogatis (intizrnenyfinansziroz6s)

A finansziroz6si bev6teiek a fenti tabl6ban reszletezett m6don teljesfiltek.

2019. 6vben a finanszirozasi bevetelek az Ssszes bev&el 95,24o/.-6t letrlkkl

Megnevez6s

Eredeti
el6irrinyza

t

M6dositott
IV.

el6ir{nyzat
Teljesit6s

Index
(telj.

100/m6d

el6ir.

9. Finansziroz{si bev6telek 327368 338182 331391 98"h

3877 3877 r00,0%

327368

0

334305

0

327514 98%

rO. BEVETELEK dSSZESEN: 312238 354742 347951 98,1,y,

0

0

98,loh

6

K6lts6gvetesi maradv:iny ig6nSev6tele 0

Vrillalkoz6si maradvriny igenybev6tele 0



Kd lts d gv eti si kiadds o k alukulds a

A kiemelt el6irrinyzatok teljesit6s6n6l tull6pds nem volt

A 2019. 6vi kiadisok alakuldsa (adatok e Ft-ban)

A szem6lyi juttatSsok kifizeGsenek teljesitese egyenletes iiternbe folyt.

2019. evben jubileumi jutalomban rdszesiilt I f6 6vodapedag6gus 6s i f6 dajka- Az Osszes

kifizet6sre kerllt nett6 8 1 9 000 risszeg Ft + j rirul6k volt.

1

Nlegnevez6s
Eredeti

el6ininyzat

M6dositott
TI.

el6ininyzat
Teljesit6s

Intlex
(telj.

100im6d
el6ir.

1. Mfikddesi kdlts6gvet6si kiadisai
6sszesen

3408s4 3s3236 332654 94?oh

Szem6lyi juttatasok 2t3802 215429 213833 99,3%

Munkaad6kat terhel6 j 6rul6kok 6s

szoci6lis hozAj 6ruliisi ad6
45924 41284 89,9%

Dologi kiadasok 81711 97776 77430 84,4%

Hletottak doloei kiadasai 0 0

Egy6b miikOddsi c6hi kiad6sok 0 707 7000h

2. Felhalmoz{si k6lts6gvet6s kiadisok 1384 1506 1403 93?yo

Beruhiizesok 1232 1506 1403 93?yo

Feliijir6sok t52 0 0

0 0 0

- ebb6l EU-s foniisbSl tam.

megval6sul6 progra:nok, projektek

kiad6sai

0 0 0

3. Kiaddsok Osszesen 3340s7 942o/o

2019. €vben 2 f6 technihai alkalmazott tt ltbtte le a reszere jir6 f'etmentdsi idej6t.

A b6r iII. a jrirul6kok m6dositott el6idnlzatSnak Osszege biztositotta a rendszeres 6s nem
.rendszeres szem6lyi jellegii kiad6sokat. A felhasznrfl6s mutatoja: 97,6%.
(25s177 /261353*100).

45341

0

707

Egy6b felhalmozrisi c6lf kia&isok

342238 354742



2019. 6vben cafet€ria juttat6skent a dolgozok SZf.P ktttya hozz6jrirul{sban reszesflltek,

melyuek 6ves 6sszege 148 699 Ft volt A technikai dolgoz6k szitm{ra a NOKS kifizet6se

di fferenciel tan t6flent.

A sajritos nevel6si igdnyfi (SN[) gyermekekkel v€gzett munkrinlaa vonatkoz6 elj6r6st a

pedag6giai programunk :,tgziti. 2019. jaauArt6l - decemberig a fenntart6 az SNI-s

gyermekekkel k6zvetleniil foglalkoz6 6vodapedag6grisok es pedag6giai asszisztensek resz6re

havi br. 10 000 Ft es6lyegyenl6s6gi potl6k kifiz€t6s6t biztositotta-

A k6zleked6si kolts6gteril6sre jogosultak a resziikre j ar6 tdmogatrist megkapt6k.

A dologi kiad;isok teljesit6se 84,4o%-ot mutat.

K6lts6gvet6si ell{tottsdg, az 6sszerfi gazd:llkodris 6rdek6ben megtett l6pesek:

A dologi kiad:isok k6lts6gvet6si fedezete elegend6 volt a sz0ks6ges targyi eszkdz6k

beszerztsdre, a jeles napok, iianepelq programok, a folyamdtosan jelentkez6 karbantartasi

feladatok finanszirozris6ra- A soron kivtli, nagyobb osszegri fehijitr{si munkrilatokat a

fenntart6 Eoanszirozta-

Az dsszerfl gazdi{kodris megval6sit6sa 6rdek6ben, irj eszkoz beszerz6se eset6n szempont a

mtkodtet6s k6lts6ge, a kisziildk energiafelhaszn6ldsinak nagysiiga-

A gazd6lkodas tovribbi dsszerfisitese terfrhl6n fontos energiakolts6g csokkent6 t'nyezli
voltak az 6piiletek kicseiClt, korszerir nyilaszir6i, az 6piilet h6szigetel6se-

Targyid6szakra es6 6ll6eszk6z beszerz€sehk tulnyom6 rtsze az elhasznAl6dottak

megujitisdra, kicserdl6s6re, kisebb rdsze az eszkdzidlomiiny fejleszt6s6re, b6vit6sCre irtrnyrlt.

Az all5eszkdzeink elhasznal6dAsa a fizikai kop6sra, valamint az elavulasra vezethet6 vissza,

amit karbantartissal, ill. javit issal igyekeztlnk lassitani.

Az dtkeztet6k az eg6szs6ges t6plilkoz6s kdvetelmdnyeinek megfelel6 6lrendet min6segi

nyersanyag felhaszniiliist, kbrszeni f6zdsi technik6t a"lkatmaztak ,rz 6telkdszit6s sor6n. Az 6tel

allergias gyemrekek szirniira a specialis 6trendet biztositot&lk. A tdrit6smentesen 6tkez5

gyermekek btinyzlslt a sziil6k felel6ss6gtudatrinak er6sit6s6vel, a tdrvdnyes 6s takardkos

gazdr{lkod6s elveinek megfelel6en, naponta nyomon kdvetjiik. A kdlts6ghatdkonysig

6rdek6ben az 6rintett sziil6ket szem6lyesen kdrtiik meg, hogy gyermekeik hirinyzisa esetdn

tegyenek eleget a Hiizirendben is r6gzitett-hianlz6s eseten az €teladag lerendelese-

kotelezetts6geilnek. A csalidokkal val6 egyiittrnfikodds soni.n ezen a tertileten m6rhet6,

pozitiv viiltoziis volt tapasztalhat6.

Felhalmoz:isi k6lts6gvct6s kiadisai :

A folyamatos iizemeltetdst bizosit6 karbantartrisokra a ktiltsdgvet6siink elegend6 volt. A nagy

osszeg[i, vis major karbanwtisi munkelatokat ag6 ",? intemdnyi koltsdgvetdsb6l, hanem a

fenntart6 keretb6l finansziroztuk. A fenntart6 fina:rsziroziis6ban iden megval6sult a sztrkeviz

rendszer ki6pitdse a Czif:ilt utcai sz6khely int6zmenyffnkben. A Vadvir6g ,,1" tclcphelyen a

tdrk6 burkolat, a bejArati l6pcs6 ds a kaziin korszeriisit6se val6sult meg onkormAnyzati

kere1b6l.

s



Kiad6sok dsszesen: 94,27o-os teljesiil6s!
Bev6telek iisszesen : 98,1 7o teljesit6st mutatnak.

A kiadn<i es bevdteli oldal forgalm6t figyelembe vtve,201,9. 6vben a k5lts6gvet6s, es

m6doSiLisai biaositottik az int6zm6ny zavartalan mfikdd6s6t.

Kd lts i gv etd si m ar adv dny

A k6szletbeszerzeseket az 6v folyamAn a befitemezett k6ltseg felhaszn6lSsrival teljesitett c
A szalmai aryagok beszerzese folyamatos volt" az tj nevelesi 6v kezletbre az indul6
csoportok r6szere nagyobb beszerzdsek todentek.

A 2019. 6vi k6lts6gvet6s el6ini.nyzata 6s ann:k III. szrfunf m6dosltdsa szerirt a bev6lelek

Ssszesen 354 742 eFL A bev6telek 2019. 6vi teljesitese 347 951 eFL A keft6 kitzdtti
kirl6nbdzet a bev6tel p{nmaradvfnya 6791 eFt.

A 2019. 6vi ktilts6gvet6s el6ir6nyzata 6s annak IIL szdm[ m6dositAsa szerint a kiad6sok

6sszesen 354 742 eFt. A kiadrisok 2019. 6vi teljesitese 334 057 eFt. A kett6 kOzotti

k[l5nb6ze! a kiadrisok pena]raradvrinya 20 685 eFt.

A fentiek alapjrin az Napsug[r 6voda 2019. 6vi 1*nzmaradvdnya 13 894 c Ft.

Az Intizminy vagtondnak alakuldsa

2019. &ber az alLibbi gyar:ipo&isml sziirnolhatok be:

. Az 6vodai foglatkoztat6 eszkoztik ds j6tdkpark b5v[l6se.

. Textilirik (6g1nemii, abrosz, tdrdlkdz6) beszerz6se kiscsopodoknak.

. Gyermekasaalok, gyermek sz6kek beszerz6se.

. Konyhai eszk6z6k, kisg6pek beszerzese.

. Kiskertek felijitisa €s kialakitisa, vtighagymrk illewe paliotak beiltetese.

. Az 6piiletek folyamatos karbantarhisq allagneg6vds.

. Udyari j6tekok es homokoz6k fehijit6sa illagmeg6v:isa

. Mos6gep beszerzese I telephelyre.

. Mikmhulldmt strt6k beszerz6se 4 telephelyre.

. Kdv6ffiz<ik beszerz6se 4 telephclyre.

. Szakmai anyagok lovribbi b6vitdse, az 6voda Jiitikos Vil6g Alapftviny6Lnak

finansziroziis6val
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6vooe rT r0riresAvAt* KARBAN"TARTASAvaT Es eEszRzEsEvEL KsPcsoLATos ADAToK

Ovoda Telephely Beszerz6s megnevcz6se Brutt6 6ra

Napsug6r' Cziriki u. 8-10

Beja:ati kapu javit6sa

Sz6Dyegek beszerzdse

Lrdhegsemmislt6
Kiv€f6z6
Notebook bes:zrrz6s

Mosogep

HWR ioteTtret ki€pltes 6s telcpitds

Milsohullam[ sut6

Irodai velrreny
Ilirdet6tribla fehij{tdsa

Wc kbiore.r&zer

95000

239',18

35555

15880

163728

134909

i75000

21900

267081

108000

654355

Napsu96r Lindzsa u. 23.

K ftfrzl
Laminel6 g€p

Polcos szekr6rryek

M nohuu6mt sitto

15880
^ 10500

232W0
21900

Napsu96r Borotvr[s u. 8-12.

Gyerekasztalok beszerz€sc

Hirdet6t6bla

Gyorekszekek
Kevdf6zi
Mflsohullimrl sot6

Kaznn fehfijltds

Udvad tdrto bu*olas

139954

108000

2095s0

15880

21900

15766593

240'1645

Napsug:ir .Agoston P6ter u. 3l-35.
KdvC16z6

Mikohu.llimt s[16

.15880

21900

Budapes! 2020.03.05.
Tisztel ettel : 4^.\L

Horv6th Zsoltn6

lrrl,Ezn.enyvezet6
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A k6lts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszer6rdl 6s bels6 ellen6rz6s6r6l sz6JL6 37012011.
(XI. 31.) Korrn. rEndelet (a tovribbiakban: Korm. re,ndolet) 11. $ 0) bekezdese aiapj6n a
kdltsdgvet6si szorv vezetlje kdteles a Konn. rendelet 1. mell6klete szerinti tartalommal
nyila&ozatban drtdkelni a kdltsdgvetdsi szerv bels6 kontollrendszerdnek min6s6g6t. Tov6bb6
a 11. $ (2a) bekezd6se lqmoqdj ao hogy ,,A helyi dnkormdnyzati kihsegvet4si szem vezet6je a
nyilatkozatot az hes kbltsdgvetdsi beszdmol6val egfitt h ldi meg az irdnyit6 szerv
vezelSj4nek A vezetdi nyilatlazatot a polgdrmester a zdrszdmaddsi rendelet lerttezetivel
egnift terjeszti a klpviseld-testfilet eli. "

Fentiek szerinti ktitelezettsdgernnek megfelelve teszem meg a k0vetkez6 nyila&ozatot:

A) Atulirott Hoifith Zsolhr6, a Budapest XVI. keriileti NapsugSr 6voda k6lts6gvetesi szerv

vezet6je jogi felel<iss6gem tudatribal kijelentem, hogy az el6ir6soknak megfelel6en a 2019.
6vben az Altalam vezetett k6lts6gvetesi szervn6l gondoskodtam

F a bels6 kontollrendszer kialakitis6r6l, valamint szabalyszerfi, eredm6nyes,
gazdas6gos 6s hatdkony mfikdd6s6r6l,

F olyan szervezeti kultua kialakit6sdr6l, amely biztositja az elk6telezettseget a

szervezeti celok 6s 6rtekek inint, valamint alkalmas az integrik4s Ervenyesitesenek

biztosit6s6ra,
> a koltsdgvetesi szerv vagyonkezelCs6be, hasznalat6ba adott vagyon rendeltetdssz€rff

ha-sznrila!6Lro1, az alapilf okiratban megjel6lt tw6kenys6gek jogszab6lyban

f, eghatarozott kdvetelm6nyeknek megfelel6 ell6tisir6l,
F a rendelkez6sre 5116 el6irinlzatok c6lnak iregfelel6 felhaszn6Liserol
! a k6lts6gvet6si szerv tev6kenys6g6ben a hatekon)ts6g, ered::r6nyess6g es a

gazdasrigossrig k6vetelmdnyeinek drvdnyesit€sdr6l.
) a tervezesi, beszarnolisi, informici6szolgiltatAsi kotelezettsCgek leljesitds6r6l, azok

teljess6g6r6l 6s hiteless6g6r6l,
P a gazd:i.{kodrisi lehet6s6gek 6s a kOtelezettsdgek dsszhangirirdl,
> az int6zm6nyi szimviteli ren&61,
F olyan rendszer bevezetds6r6l, amely megfelel6 bizonyossagot nyijt az eljAnisok

jogszenisdg6re ds szab:ilyszerfis6gdre vonatkoz6an, biztosi{a az elsz/moltathat6srkot,
toviibb6 megfelei a hazai es k6z6ss6gi szabelyoknak,

) an6l, hogy a vezet6k a szervezet minden szintjdn tisztriban legyenek a kitffzdtt
c6lokkal 6s az azok el6r6s6t segit6 eszk6z6kkel annak 6rdek6ben, hogy v6gre tudj6:k

hajtani a megbatlrozott feladatokat 6s 6rt6kelni tudjak az el6rt eredm6nyeka- E

tev6kenys6g5l a vezet6i beszifunoltatis rendszerdn kereszhil folyamatos inform6ci6val
rcadelkeztern, a tev6kenys6get folyamatosan 6rt6keltem.

A vona&oz6 jogszabrllyok bels6 kontrollrendszerre vonatkoz6 elSir6sainak az alibbiak
sz€rint tettem eleget:

Konhollkbn:yezet:
- Szervczeti c6lrendszer qs szervezeti fel6pit6s: Az irr.ft"m.erry c6ljai megharirozottal<' a

feladateltitris reszletes szabiilyai az SzMSz-ben r6gzit6sre ker[ltck. Az SzMSz a
jogszabalyban el6irt kdtelez6 tartalrni elemekel lartdlma7za, az SzMSz az alapit6

okirattal 6sszhangtan van. Az SzMSz rcszel k€peili az rnttzmbny szervezeli fel6pitese,

:

V0zet6i nyilatkozal a t els6 kontrollrendszer mfkdddsdr6l
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amely valamennyi munkak6rre vonatkoz6an ittekinihet6cn lartalmazza a szervezeten

behil elfoglalt helyel az al6- fdl6- es mellerendelts6gi viszonyokat
Bels6 szab6lyzatok: Az int6zm6ny rendelkezik megfetel6 belsS szabalfzatrendszerrel,
zrlelyet folyamatosan aktualizri|l a jogszzbLlyi is belsS vriLltozrisok szerint. A bels6

szabrilyzatokat a munkalirsak ismerik 6s alkalmazz6k'

Feladat 6s felel6ss6gi kdr6k: Az int€m6nyi leladalk6r6k az SzMSz-ben

meghatirozisra ker tek. Valame,myi dolgoz6 rendelkEzik mukak6ri leirassal,

amelyekben resztaesen megtalalhat6ak az elliitand6 feladatkdrdk, a felel6ss6gi- Cs

hattuk6rtik.
Folyarnatok meghatiiroz6sa 6s dokumentd:isa Az inttzn€ny . elk6szitette es

folyarratosan aktualizilja a kOlts6gvetdsi szerv ellen6rz6si nycimvonalaiL

Hrmriner6fomis: Az intdzrn6nyadl a hruniner6forr6s-kezel6s 6tl6that6, a kiv6laszt6si

ren&zert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoztarisrin itt az 6sztfrnz6 rendszerig. Az

htezmdny gondot fordit a humS.ner6fornas megfelel6 kivri,lasziisara, megtaruisar4

fejlesztesere, hatekony es eredm6nyes foglalkoztatasira, megbecstles&e'

Etikai drtdkek 6s integitas: Az nt€zm€Iiy mtk0d6s6ben 6w6nyestiLlnek a szakmai

felk6sziilts6g a pirtatlans6g 6s elfogulatlans6g; az erk6lcsi feddhetetleoseg €rt6kei,

biztositva van a kozerdek el6t6rbe helyezese a magandrdekkel szemben. A sTerveT:Etet

6s a munkavillal6it is integritas jellemzi, az alkalmazott m6dszerek 6s tcv€ke,nys6gek

6ssdhangban vannak a szervezeti celokkal es az etikai ert6kekkel. A munkav6llal6k az

etikai elvrir6soknak megfelel6en cselekszenek.

Integralt kockazatkez el6si rendszer:
: A kockazatok meglataroz6sa es feknerese: Az int6an€ny tevekenyseg6ben,

gazdilkodi<6ban rejl6 kockdzatokat meg6llapitottuk 6s felm6rttk'

- A kockazatok elenzese: Meghatrlroztuk a febmert kock:izatok bek6vetkezesi

va16szinfis6g6t 6s az int6zn6ny szervezeti c6ljaira gyakorolt hat66at. Ezek alapj6n a

kockizatok rangsoml6sa megt6rtC,nl

- A kockiiaatok kezel6se: Minden felmdrt 6s rangsorolt kockiizat eseteben

meghatSrozrisra kerilt a kockazatkezelds m6dja, a kockriaatkezel6st a vezetes minden

folyamatba b eLgY azottan v 6gi.
A kockrezatkezJes folymrauaat felfiIvizsgrilata: Az int6andny nagys6grendj6re

tekintettel a kialakitott kock6zatkezeldsi rendszer megfelel6, a bektlvetkezett

valtoziisokhoz igazititsz megt6rt6nik. Az alkalmazott kockr6za&ezel6si m6dszerek

megfelel6ensegitikazljl$ZfilJDyfe|aAateletasaiaszbtvezetic6lokeleres6t.
- Csairls, korrLpc'i6: A bels6 szabalfzatok rendszere, a feladatok megosztiisa, a feladat-,

felel6si6gi_ 6s hatisk6rok meghalirozottsiiga biztosirja a sz6nd6koss6gb6l 
_ 

ered6

szabrilyalansagolq integritast s6rt6 esem6nyek bek6vetkez6senek minimaliz.:5'l6s:iLt.

Kontrolltev6kenys6gek :

-Kontrotlstrat,dgi6k6sm6dszerek:AkontrollstratdgiAk6sm6dszerekirgykeriiltek
kialakitasraaszeryeze|mindenszintj€n,hogybiztositsrik,hogyakockriaatkezeles
sor6n a szsrvezeti c6lokra hat6 kockdzatok a meghatirozott tiiLreshauirokon bel8l

maradjanak. A kontolltev6kenys6geken beliil kiemelt szerepe van az enged6lyez6si es

j6v6hagyrisi elj:i.isrendnek, uuiu-Lt az adatokhoz es hformAci6kho z val6 hozzif€r€s

kontrolljanak.
Felatlatk6r6k sz€tviiasdfusa: A szervczcten belil
szewalasrdsra kerflltek olyan formdban, hogy

Osszpontosulhassanak olyan eszk<izOk, jogok 6s

a feladat- 6s halaskdrdk
egy szem6ly kez6ben se

lehet6s6gek, amelyek riv6n
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elkeriilheti a m6sok riltali ellen6rz6st, illewe amelyek vissza6l6sekre, csalisoka adnak
m6dot.
Feladatv6gzes folfonossiga: A dolgoz6k t6.vozisakor munkak6r rirtadas-ritv6teli
jegyz6k0nyvek kdsziiLrek, a tAvoz6 dolgoz6 valamennyi folyamatban 16v6 [gye
beazonositlrat6an keriil etad6sra.

Informici6s es kommunik5ci6s rendszer:
- Inform:ici6 6s kommunikrici6: Az rntbzrntny vezetese biztosif a, hogy a munkatrirsak a

feladatuk ell6tis6hoz sztiksdges relevrins informiici6khoz kell6 id6ben hozz6jussanak.
Az intezm6nyi kommunik6ci6 lontos elemei a vezet6i 6s bels6 6rtekedetek.

- Iktatasi rendszer: Az nt1ztftnybez 6rkez6, az intdzminy 6ltal kiildOtt 6s a szervezeten
beliil kele&ezett iratok nyomon k6vet6se az iktatisi rendszere,n kereszt val6sul meg.
Az ht6zneoy rendelkezik iratkezel6si szabrilyzattal, amely resdetesen leirja, hogy

: mjlyen elj6rist kell kovetni az irat keletkez6s6t6l annak megsemmisitdsdig.

Nyomon k6vet6si r€ndszer (monitoring):
- A gzervezeti c6lok megval6sitrisfurak monitoringfa: Az int6zrneny vezet6se

folyamatos, naprakesz informAci6kkai rendelkezik a szervezeti c6lok
megval6sit5s6r6l, amelynek egyik lbntos eleme a vezet6k 6s munkatlrsak rendszeres
beszrimoltat.risa-

.- Bels6 ellen6rz6s: Az intezndny bels6 ellen6rzds6t a polg6rmesteri hivatal bels6
ellen6rei l6tj6k el. A bels6 cllen6r6k kockazatelemz6s alapjin batfirozzil< meg az
int6andnyndl az ellen6rzdsek gyakorisrigit A bels6 eUen&dk munk6jukat a
jogszab6lyokbaq a m6dszertani ttmutat6kban 6s az Snkorm6nyzat bels6 ellen6rzesi
kdzik6nyvdben meghatrirozottak alapjin vtgzak.

- A bels6 kontrotlok 6rtdkeldse: A belso kontollok 6nCkel6se 2017-ben megt6rtenl

Kijelentem, hogy a benyrijtott besz.amol6k a jogszaba{yi el6irdsok szerint a val6signak
megfelel6en, ritl6that6an, teljes krirfien 6s pontosan tiilrtizik a sz6ban forg6 pdrztlgyi 6we
vonatkoz6 kiadiisokat 6s bev6teleket.

Kelt: Budapest 2020.03.05.

aliirirs

l3



El6terjesztds 8. szirnri mell6klete

2019. 6vi zirsz6mad6s

Sztiveges beszdmol6

Int6zm6ny megnevez6se: Sashalmi Manoda Ovoda

Ad6szdm : 16923539 -2-42
Tel.:0614030498
E-mail: manoda.ovoda@gameszl 6.hu

Budapest, 2020. m6rcius I l.
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F elq datelldttis ti ltal dno s dr td ke ld s e

Intdzn6rryunk, alapit6 okirat szerint az 6vodai nevel€s elkit6sanak szakmai feladatait l6tja el,

mely feladatunknak a 201 9-es dvben eleget tetttink.

8 csoportuokban az 6vodai nevelds ellatds6n tirl sajdtos nevel6si igdnyfl gyennekek elkitrisrlr6l

is gondoskodunk. Ebben a feladatban sajrit gy6gypedag6gus 6s a kertlleti gy6gypedag6giai

hriLl6zat munkat6rsai segitik 6vodapedag6gusaink munkdjat. Nagy segits6g nr6g ebben

szdmunkra a 2 f6 pedag6giai asszisztens, 6s 1 fo gy6gypedag6giai asszisaens munkatiirsunl

munkrija.

Gvermekl6tszdnrunk alakullsa:
. ZO|S. janudr 1-j6n: 165 ti5, melybol l4 lo saj6tos nevel6si ig6nyfi

Beilleszkeddsi, tanul6si 6s magatart.{sprobldm6val I gyermektnk kiizd'

6vodai l6tsziimunk: 188 fo. Csoportok sztimitott 6tlagos l6tszdma: 24 f6

. 2019. okt6ber 1-jdn: 177 i6, melyb6l l2 fo saj6tos nevelesi igdnyii

Beilleszked6si, tanulisi ds nugatarrdsprobl6rniival 2 gyermektink kiizd'

6vodai l6tsziirnunk 197 fti. Csoportok szinritott, etlagos ldtszema: 25 fo

gyermek.
Sz6rnitott

gyermek.
Sziirnitott

Szem€lvi felt lek alaku ldsa:

t 2019. elso leldben az int6zm6ny 2 f6 6vodapedag6gus hiannyal ktizddtt.

. 2019. nyaran 2 f<i 6vodapedag6gus, valamint a gy6gypedag6gus kdz6s megegyezdssel

levozott az intezndnyb6l. I f6 fiit6-karbantart6 nyugdijba vonult'

o 2019. augusztusAban int6zrn6nyvezet6 valtasra kertilt sor'

. 20t9 sze-ptemberdben teljes szem6lyi rillomriruryal sikeriilt kezdeni a nevel6si cvet: 17

ni, 6roa"p.augOgus, 1 f6 gy6gypedagOgus, 1 {b 7"- dlpisban l6v6 pszichol6gus, 2. fo

pedag6giai uriti.a"r., f m gyieypedigOgiai asszisaens, 8 f6 dajka' 2 f0 konyh6s

dajkq 2 f6 ftit6-kefidsz, I fo 6vodatitkttu'

Feladatunk ellltrisriban segitenek a XVl. keriileti gy6gypedag6giai 
" 

hil'zat logopddusai'

;il;; spekrru'rzavar splcifikus gy6gypedag6gusa, 6s. kondukrora. 6k biztosidek a sajritos

nevel6si ig6nyii gyermekeink sziimara el6irt foglalkoztisokat'

eeilleszkJddii, i*rtarl e. magatartAsi zavarial kiizd6 gyermekeink egy6ni fejleszt6s€r6l'

.roponot integr6ci6jrinak segit6i6rOl gyogypedag6gusunk gondoskodik'

Pszichol6gusunk I I 6r6ban segiti a csoportok munkrij6t'

KA hs igv eti si b ev dte le k teli es iilis e

Int6zm6ny0nk miikdddsbol szirmaz6 bev6telei a koltsigvetdsi tervtinkbell az 6tkez6sek

,U,.t,6.; 6(avaf ds a kiszriLrnlazott 6ltal6nos forgalnri ad6ra alapoz. Az eredett eloiranyzal 4 '427

.r... ft, mAy a m6dosir6s utin 6.532 ezer Ft I009'"-ban teljesiilt. A szolgriltatrisok ellendrtike

- "r*i"ti 
koltsigvetisben 486 ezer Ft-ban volt nregillapitva' nrely bevdtel a dolgoz6k

6tkez6senekbefizetisdnektewezds€bolszermazotl,Azonbanczcsakrdszbenteljestilt'a
moaosirast kovetocn 2|8 cz.er Ft tisszegben, nrely az eredeti eloirdnyzat 45 9,"-a. Ebben az
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Az ell6&isi dijak az el6irrinyzotl 3.000 ezer Ft-t6l eltdrden, a 1II. m6dositotl eloir6nyzatlak
megfelel6en 4.934 ezer Ft <isszegre ernelkedtek. A kiszamkizott altalanos forgalllli ad6 irt6ke
is ernelkedett az el6ir:inyzathoz kdpest 429 ezer Ft-r4 mely dsszeg a IiI. m6dositott

el6iralyzat I009'o-a.

Egy6b miik0d6si bevdteltink osszege l0 ezer Ft, mely osszeg az EMI-TUV SUD Kft.6ltal
sz6munl<ra utalt nyilv6nta(Asi dij j6v6ir6s6b6l szemrazott (ipiiletenkdnl 5 ezer Ft).

Koltsdgvetdsi bevdteleink az el6irritryzatban szereplo 4.427 ezer Ft-hoz k€pest a IIl.
m6dositoft el6ir6nyzat szerint 6.533 ezer Ft osszegben alakultak.

Finanszirozdsi bevdtele k leli es iildse

Finanszlrozasi bev6teleink 179.259 ezer Ft Osszegben szerepeltek az el6irinyzatunkban, mely

a III. szirnrl rn6dosit6sunkban 205.058 ezer Ft-ra emelkedett. A teljesitds 99 04-os volt:

202.969 ezer Ft.
Kolrsegvetesi maradvanyunk ig6nybev6tel6t a III. szemt m6dositott eltlir6nyzat szerint 100%-

ban teljesitetttik.
IrAnyito szervi dmogatiisunk 98,9 9',-ban teljesiilt: az eredeti el6i nyzathoz (179.259 ezer Fl)

k€pist 1 97.914 ezer Ft-ra emelkedett, mely 195.825 ezer Frban teljesiilt 201 9'ben'

Kd lts dgv e td s i kiadds o k a lak ulds a

( kieme lt e l6ir dnyzato n kdnti b o ntris b a n )

A miikodesi kdltsdgvetes kiadrisai 182.899 ezer Ft dsszegben szerepelt az el<iiriinyzatban,

n:ely a III. szimi m6dositott el6iflinyzatban 210.218 ezer Ft dsszegre rn6dosult A teljesilds

vegtil 94,69'o-ban, 198.774 ezre Ft t0rt6r1t meg.

KAhdgvetdsi maradvdnY

Koltsdgvet€si nraradvinyunl 7.144 ezer Ft. A szemdlyi oldalon keletkez6 nraradviiny a k6zel

teSes iazaalkoaasi 6vben jelen ldv6 l-2 lo 6vodapedag6gus hi6nyb6l ad6dik, illetve a ny6ri

laosza-tuan a gy6gypedag6gus ds a fiit6 karbantart6 valamint I fo 6vodapedag6gus livoz6sa

mian kelerkezitr. Ai. tionnan alkalmazdsra kertilt pedagogusok k6ztil 2 fo gyakomok, I t'6

pe,lagogus I fizetdsi fokozatban van, igy itt isjelentos maradviinyunk keletkezett.

botoll otaaton nregjeleno maradvilnyunk oka, hogy gazd6lkoddsunkban fontos szenpont

volt, 
"hogy 

a rendelGz€sre till5 anyagi fonasokat a leheto legoptimiilisabban hasznAljuk fel.

rn.,eleti rottut olyan ktiltsdgeink, melyek 6thirz6dtak a 2020. k6lts€gvetesi 6vre (redony

kialakitrisa a M6tiszalka utcai dpiileti.ink {iildszinti csoportszobejiin, ds a fakiviiLgis ulani

tusk6irtris k,6ltsigc).
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Az intdzmdrry vagyoninak alukuldsu

Az al6bbi nagyobb beruluizrisokat hajtottuk v6gre:
. Mriteszalka utcai dpiilet 2 csopodszobejAnak ablakaira reddnyt szereltettiink,
. Mdt6szalka utcai 6piiletbe lombsziv6t szereztunk be a mfffri gondozisfua, valamint

csavarbehtz6t
. K6nyvtrir utcai ipiilet 3 csoportj{ban, Mritdszalka utcai dpiilet I csoportjiban

gyerekkonyhabttor keriilt beszerez6sre,
. Konyvtdr utcai 6piilet 2 csoponszobdj6ban gyereksz6keket cserdltiink,
. K0nyvliir utcai epulet 2 csoportszobdjriban t6laldszekr6nyeket cser6ltilnk,
. Mindkdt 6ptiletbe l-l takarit6gdpet, ds l-l porsziv6t v6s6roltunk.

Az akibbi nagyobb 6sszegti javitrisi munkakat hajtottuk v6gre:

o Miit€szalka utcai dpulel mfifii burkolatet hel)'reallitattuk,
. K<inyvtri,r utcai dpiilet l?Jldszinti folyos6j6n kicser6ltettiik a lin6leumpadl6t,
. KonyvtAr utcai €piilet radi6torainak kicser6ltettiik a szelepeit.

Intdzn6ny 6tv€tele utan selejtez6se keriilt nagyobb drtdkii ldtelek:

Kdnfi rir utcai dpiiletben:
. ldzemyomtat6,
r mdyz6ka,
. mdszdh{z,
r 2 db Asus Notebook,
r Herkules babahaz,
. rug6s hinta,

Matdszalka utcai dptiletben :

e 2 db mriszdka,

r!?.
\'!

.+
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A k0lts6gvetdsi szervek bels6 kontrollrendszer6rSl 6s bels6 ellen6rzds6r5l sz6l6 37012011.
(XII. 31.) Korm. rendelet (a tovribbiakban: Korm. rendelet) 11. g (l) bekezddse alapjan a
k0ltsdgveldsi szerv vezet6je kdteles a Komr. rcndelet l. melldklete szerinti tartalommal
nyilatkozatban 6rt6kelni a kdltsdgvet6si szerv bels6 konhollrendszer6nek min6sdg6l. Tovribbri
a 11. $ (2a) bekezdise kimondja, hogy ,,A helyi ankormdrryzati ktltsigvetisi szerv vezetdje a
nyilatkozalol dz dves koltsigvetdsi beszdmol6val egiitt killdi meg az irdnyitd szerv
vezetdjinek A vezetdi nyilatkozatot a polgdrntester a zdrszdmadrisi rendelet lervezeldvel
egliit| terjeszti a kipvisel|-test let eli."

Fentiek szerinti kdtelezettsdgemnek megfelelve teszem nreg a kdvetkez<i nyilatkozatot:

Vezet6i ny ilatkozat a bels6 kontrollrendszer miikiid6s616l

A) Alulirott Guly6s Gydrgynd, a Sashalmi Manoda Ovoda kdltsigvetdsi szerv vezet6je jogi
feleldss6genr tudatAban kijelentem, hogy az el6ir6soknak megfelelden a 2019. dvben az

6ltalam vezetett k6lts6gvet€si szervn6l gondoskodtam

F a bels6 kontrollrerdszer kialakitasdr6l, valamint szab6lyszeni, eredm6nyes,
gazdas{gos 6s hat6kony mik0d6s6r6l,

F olyan szevezeli kultira kialakitds6r6l, amely biztositja az elkotelezettsdget a

szervezeti c€lok 6s drtikek irint, valamint alkalmas az integritris 6w€nyesitesenek

biaositris6ra,
> a koltsdgvetdsi szew vagyonkezeldsdbe, hasznrilatriba adott vagyon rendeltetdsszerii

haszndlatdr6l, az alap(t6 okiratban megiel0lt tevdkenysdgek jogszabiilyban

meghat6rozott k6vetelm6nyeknek megfelel6 ell6tdsrir6l,
) a rendelkezdsre rill6 elSir6nyzatok cdlnak megfelel6 felhaszn6l6sfu6l,
D a kdlts6gvetdsi szerv tev6kenysdg6ben a hat6kony#g, eredmdnyess6g is a

e zdasAgoss6g kdvetelmenyeinek drvinyesitCs€r61,

>' a tervezdsi, beszdmokisi, infonnrici6szolgaltat6si kdtelezettsegek teljesit6sdrol, azok

teljessi96r,3l 6s hitelessdgdrol,
! a gazdiilkodrisi lehet6sdgek es a kdtelezettsdgek osszhangirir6l,
> az intdzm6nyi sziinrviteli rertdrol,
F olyan rendszer bevezet6sdrol, anrely megfelel6 bizonyossAgot nytjt az eljardsok

jogszeriis6g6re ds szab6lyszeriisdgdre vonatkoz6an, biaositja az elszamoltathat6segot,

tovdbbi megfelel a hazai 6s kozossdgi szab6lyoknak,

} arr6l, hogy a vezet6k a szevezet minden szintj6n tisztriban legyenek a kittzdtt
cdlokkal 6s az azok el6rds€t segit6 eszk6zdkkel annak 6rdekiben, hogy v6gre tudj6k

hajtani a mcghatarozott feladatokal 6s 6rtdkelni tudjrik az el6rt eredmdnyeket. E

tevdkenysigrdl a vezet6i bcszimoltat6s rendszerin kereszttil folyan:atos infomrrici6val

rendelkeztem, a tevdkenyseget folyamatosan 6rtdkeltent'

A vonatkoz6 jogs zabiiyok belsri kontrollrendszerre vonatkoz6 el6irasainak az al5bbiak szerint

tettem eleget:

Komrollkdmyczet:
- Szervezcti c6lrendszer 6s szervezeti felCpitCs: Az intizmdny celjai meghat6rozottak, a

feladatelldt6s r€szleres szabitlyai az SzMSz-ben rtigzitdsre keriiltek. Az SzMSz a

jogszab6lyban el6irt korelezo tanalnri elemeket tarlalmazza, az SzNlSz az alapit6

tkiranal 6sszhangban van. Az SzMSz r.isz6t k€pezi az int6zmdny szer\r'ezeti fel6pitise,
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anlely vala[lennyi munkakrirre vonalkoz6an attekinrhetoen lar1lalnlazaa a Szervezeten

beltil elfoglalt hel yet, az al6- ftil6- 6s mell6rendelts€gi viszonyokat.

Bels6 szabAlyzatok: Az int6znr€ny rendelkezik megfelel6 bels6 szabhlyzatrendszerrel,

amelyet folyamatosan aktualiz6l a jogszabalyi 6s bels<i v6ltoz6sok szerint. A bels6

szab6lyzatokat a munkatarsak ismerik ds alkalmazzAk.

Feladat- 6s felel6ss6gi k0rdk: Az int6znrdnyi feladatkordk az SzMSz-ben

meghatdrozisra kerultek. Valamennyi dolgoz6 rendelkezik munkakori leinbsal,

amJlyekben rdszletesen megtalilhat6ak az ell6tand6 feladatk6r6k, a felel6ss€gi- 6s

hatAskOrOk.

Folya[ratok meghatiiroziisa 6s dokuntentril6sa: Az intdandny elk6szitetre is
folyamatosan aktualizalja a kciltsdgvBtisi szerv ellenorz6si nyomvonalait'

Humiiner6forrris: Az inteznrdnyndl a humanerdfbn6s-kezelds ,tlethat6, a kivalaszt6si

rendszert6l kezdve a dolgoz6k foglalkoxatrisrin at az oszl6nz6 rendszerig. Az

int6zmcny gondot fordit a hum6ner6fon6s megfelelii kivrllasztrisara, nregtartes6ra,

fejlesztds6re-, hat6kony 6s eredmdnyes foglalkoztat6Mra, megbecs[l6sdre'
gtikai e.tetek es intlgritris: Az int6zmdny miiktides€ben dru6nyestilnek a szakmai

felk6sztilts€g, a partatl-ansdg ds elfogulatlansrig, az erkolcsi feddhetetlens6g 6rtdkei,

biztositva van 
" 

ldzerdek el6t€rbe helyez€se a mag6n6rdekkel szenrben. A szervezetet

6s a munkav6llal6it is integritas jellemzi, az alkalmazott m6dszerek es tev6kenys€gek

osszhangban vannak a szervezeti c6lokkal 6s az etikai 6rt6kekkel. A munkav6llal6k az

etikai elvar6soknak rnegfelel6en cselekszenek.

htegtelt kock6zalkezel6si rendszer:
] R kockrizatok meghat6roz6sa 6s felm€r6se: Az intdzm6ny tev6kenys6g6ben,

gazdrilkodastrban rejl'6 kockdzatokat megrillapitottuk is felmdrtiik'

- i kock6zatok elirnzdse: Meghatfuoztuk a felmdrl kockazatok bekcivetkezdsi

,ulo.rin,i.eg6, 6s az int6zn6ny I ze*ezeti cdljaira gyakorolr hateset. Ezek alapjdn a

kock6zatok rangsoroliisa negtdrtent'
- A kocktizatok kezelise: Minden felm6rt ds rangsorolt kockazat esetdben

meghatarozasra keriilt a kockazatkezetes m6dja, a kockazatkezel6st a vezetds minden

lolyar:ratba be6gYazottan v6gzi-

- A kockdzatk" 
"ies 

folyar-otauak fetiilvizsgiilata: Az intdznr6ny nagys6grendj6re

tekintettel a kialakitoit kock6zatkezel€si rendszer megfelel6' a bekdvetkezett

valtozasokhoz igazitasa megt6rt6nik. Az alkalmazott kockazatkezel6si m6dszerek

rnegfelel6en segi'iik az int€zm6ny feladatell6t6set, a szervezeti c6lok el€r6sdt.

- C.uj,L, tconupclo: A bels6 szabilyzatok rendszete, a feladatok megosztasa' a feladat-'

felel6ss6gi-6shat6sk6rokmeghatarozottsilgabiztositjaasz6nd6koss6gb6l-ered6
szabalyta'ians6gok, integrit6st s6rt6 esem€nyek bek6vetkez6s6nek minimaliz6l6s6t.

Kontrolltev6kenYs6gek :

- KontrollitraGgirik 6s m6dszerek: A kontr.ollstratdgiak ris m6dszerek 0gy kerilllek

kialakitrisra a szervezet nrinden szintjdn, hogy biztosits6k' hogy a kockiizatkezelis

sorfur a szervezeti c6loka hat6 koctriaatok a meghat6rozolt tilrishat6rokon belgl

maradjanak. A kontrolltev6kenysdgeken beltil kieme-lt szerepe van az engeddlyezdsi es

iO"af,igya.i elj6r6srendnek, uaiamlnt az adatokhoz ds inform6ci6khoz va16 hozz6f6res

kontrollj6nak.
Feladat[ordk szetvelasztdsa: A szervezeten beliil

szitv6lasztdsra keriiltek olyan foml6ban, hogy

osszpontosulhassanak olyan eszkOzdk, jogok is

a fcladat- ds hataskdrok
egy szemilY kezdben se

lehetosigek, amelYek rdv6n
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elkertilheti a mrisok 6ltali ellen6rz6st, illetve amelyek visszadl6sekre, csal6soka adnak
m6dot.
Feladatv6gz6s folytonossiga: A dolgoz6k trivozSsakor munkakor etad6s-etvdteli
jegyz6kdnyvek k6sziilnek, a tdvoz6 dolgoz6 valarnennyi folyamatban l6vri iigye
beazonosithat6an keriil dtadasra.

Inform5ci6s ds komnunikici6s rendszer:
- infomr6ci6 ds kommunik6ci6: Az intdzmdny vezeldse biztositja, hogy a munkatdrsak a

feladatuk elkitris6hoz sziiksdges relevrirs inform6ciok}oz kell6 id6ben hozzrijussanak.

Az int6zm6nyi kommunikici6 fontos elemei a vezet6i 6s belso 6rtekezletek.
- lktatasi rendszet: Az intdzmdnyhez drkezi5, az intdzm€ny 6ltal ktlldijtt ds a szervezeten

beliil keletkezett iratok nyomon kdvetdse az iktatasi rendszeren keresztiil val6sul meg.

Az intdzmdny rendelkezik iratkezel€si szabitlyzattal, anely reszletesen leirja, hogy
milyen eljar{st kell ktivetni az irat keletkez6s6t6l annak rnegsemmisitesdig.

Nyomon kovetdsi rendszer (oonitoring):
- A szewezeti c€lok megval6sitesinak monitoringja: Az intdzm6ny vezet6se

folyamatos, naprak6sz inform6ci6kkal rendelkezik a szelezeti c€lok

niegval6sitisiir6l, amelynek egyik fontos eleme a vezet6k 6s munkat6rsak rendszeres

besz6moltat6sa.
- Bels6 ellerdrz€s: Az ir.rtlzm€ny bels6 ellen6rz6s6t a polgennesteri hivatal bels6

ellen6rei hitjfk el. A belsS ellen6r0k kockiizatelemz6s alapjrirl haldrozziik meg az

int€zm6nyn6l az ellen5rzdsek gyakorisdg6t. A belsS ellen6r6k munk6jukat a

jogszab{lyokban, a m6dszertani ttmutat6kban 6s az dnkormAnyzat bels6 ellen6rz6si

kdzikdnyvdben meghatdrozottak alapj6n vdgzik'
- A bels6 kontrollok drtdkeldse: A bels6 kontrollok drtdkel6se 2017-ben megtdrtent.

Kijelentem, hogy a benyrijtott beszdmol6k a jogszabdlyi eloirisok szerint a val6sdgnak

rnegfeleloen, 6tkirhat6an, teljes k<iriien is pontosan tiikr,izik a sz6ban forg6 p6nziigyi ivre
vonatkoz6 kiad6sokat 6s bevdteleket.

oJ;
Kelt: Budapest, 2020. m6rcius I l. q

P

--)

B) Az A) pontban neghatirozott nyilatkozatot az alabbiak mialt nem 6ll m6domban

megtenm:

Kelt: Budapest, 2020

P.H
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