
EtŐTERJESZTÉS

A Közös H ivata l 2018.éVi teljesített kiadása 45 136 333 Ft,tal realizálódott. Ez az erédeti elóirányzathoz

képest 104 %,o5 teljesítést mutat.

szem é lyi juttatá sok és szociális hozzájárulási ádó:

, AtöNény szerinti illetmények és bé re kné l kerü lt te rvezésre, e8ész évíe, a jegyzó és a pénzú8yi

elődaó bére. A jegyző és a pénzügyes 2018.éVben május, illetve június hónapban nyu8dúba

mentek, i8y az itt betervezett béíük maradt, de továbbra is megbízási dÚjal fo8lalkoztatva

lettek, így a kifizetett járandósá8uk a külső személyi juttatások kózött szerepel,

- A külső személyi juttatások között szerepel továbbá a 2018 éVi orszá88yúlési válesztásokon

ré§ztvevő bizottsá8itagok megbíZási díjai is.

- Nem került tervezésre a 2o18.éV Végén kapott jutalom összege a költségvetésben, de a

teljesítési adatok között már szerepel.

A dologi kiadás a tervezetthez kép€st 2o,6%,kal több, mivel a 2o18,éVi választásokhoz kapcsolódó

dolo8i kiadások megemelték a teNezett össze8et, i8y a teljesítési adatok ezek alapján alekult,

A Közós Hivatal 2018.éVi teljesített bevétele 4s379718 forinttal realizálódott. Ez a2 eredeti

előirányzathoz képest 1046 %-os eltérést mutat,

A költsé8vetésnél nem került teNezésre saját bevétel, de a hivatali időn é5 a hivatali helyisé8en kívül

kötótt házassá8kótések dűa, továbbá a pénzintézetifolyószámlán lévő összeg utáni kamatbevételek a

teljesítési össze8nél szerepelnek. Működési célú támogatá5oknál 1 396 756 Ft bevétel keletkezett, a

2o18,évi o rszággyű lési vá lasztássa l kapcsolatos támo8atás miatt,

A Közó§ Hivatal működéséhez az önkormányzat 43 543 519 Ft,ot biztosított, mjnt központi iránYító

szervitámogatást.

Borsodbóta Köz5é8i Önkormányzat normatíV támo8átás óssze8éből 36 365 200 ft az önkormányzati

hivatal működésére - az eli5mert létszám alapján- kapott támogatás.

A fentiek alapján a Közös hivatal összkiadása 45136 333 Ft, ebból levonva a 36 365 200 Ft ( állami

támo8atás) és levonva az 1396756 Ft orszá88yűlési Válá§ztá§ra átvett támo8atás, továbbá a

bérkompenzációra kapott ö5sze8 , az 530 58o Ft, és a 35 658 saját bevétel , igy a fennmaradó összeg

6 808 139 Ft.

Éz a 6 8o8 139 Ft kerül megosztásra a három önkormányzat között , a költsé8vetésben elfo8adott

me8osztás s2erint, lakossá8arányosan:

(sáta 5o,3, Borsodbóta 37 Uppony 72,7 %.|

sáta önkormányzat 3424494Ft melyból 2018.évben utalásra kérült 693 721Ft,

Borsodbóta ónkormányzat 2 519 011 Ft melyből 2018,éVben utalásra került 5 369 806 Ft,



Uppony önkormányzat 864634Ft, melyből 2o18,éVben utalásra került 144612Ft,

u3 - 713 aíánYban 2 269 38o Ft lenne önkormányzatonként a fizetendő támoBatás,

A Borsodbótai Közös ÖnkoímánYzati Hivatal módosított kiadási és bevételi etőiránYzata 49 265 149 Ft,

A leírtak, Valamint az előterjesztés melléklete alapján javaslom a Borsodbóta Közös Önkormánvzati

HiVatal 2o18,éVi zárszámadásának elfo8adását.

A íenti teljesített kiadások alapján a Közös Hivatal m ű ködésé ne k fina nszírozása, sem az akkor hatálYos

megáIlapodás, sem az elfogadott kóltsétvetési rendelet lakosságszám aránYú megosztásáVal nem

történt meg,

Kérjük a fenntartó Képviselőtestületeket a 2o18.éVi te|jesített kiadásokhoz döntésük alapián

biztosítsák a fedezetet.

Borsod bóta, 2019, május 29-



Érték típus: Forint

01 - Kl-K8,
Megnevezés

3
TöNényszeíinti illetmények, munkabérek (K110'1)

Normativ jutalmak (K1 102)

Jubileumi iutalom (K1106)
Béíen kívi]li juttatások (K1107)
Közlekedési költségtérllés (K1 1 09)

Egyéb költségtérítések (K1 1 10)

Foglalkoztatottakszemélyi juttatásai (=01+.

(K11)
17 Mlnkavégzésreirányllóegyébjogviszonyban

nem sajál foglalkoztatottnak íizetett juttatások

(K122,
18 Egyéb külsó személyi juttatások (K123)

1 9 Külsó személyi juttatások (=,! 6+ 1 7+ 1 8) (K1 2)

20 személyi j uttatások (=t5+19) (K1)

2,1 Munkaadókat térhelö jáíulékok és §zociális
hozzá|álulási adó (=22+ ...+27\ |K2't
ebból: szociális hozzájárulási adó (K2)

szakmai anyagok beszézése (K31 1)

üzemeltetési anyagok beszeízése (K312)

Készlelbeszeízés (=28+29+30) (K31 )
lnformatikai szolgá|tatások igénybevétele (K321 )

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

szakmai tevékenysé9et §egitö szoIgáltatások
(K336)

43 Egyéb szolgáltaiások (>=44) (K337)

45 szolgáltatásikiadások
(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

49 Múködé§i célú előzetesen íelszánritott általános
forgalmi adó (K35,1)

59 Klilónféle befizetések és egyéb dologi kiadások
(=49+50+51+54+58) (K35)

költséqvetési kiadások
#
2
01

02
06
07
09
10
15

22
28
29
31

34
42

0
0

+13) 35 342 787

0

0
0

35 342 7a7
7 173131

0
0

320 645
320 645
410 000

0
4í0 000

0

50 000
50 000

70377

70 377

a51o22
43 366 940

Eredeti
4

31 839 288

0
1 939 000
1 564 499

Módosított
5

31 839 288

3 410 484
654 000

1 614 499
242 860
112 856

37 873 987

l 339 100

1 545 000
2 884 100

40 75B 087
7 ,l13 131

0
55 000

403 645
458 645
224 886

158 733
383 619
112 000

189 290
301 290

190 377

19o 377

í 333 931
49 265 í49

Teljesíés
10

29 160 712

3 410 484
0

1 614165
242 a6o
112856

34 541 077

1 338 900

1 545 000
2 883 900

37 424 977
6 684 671

6 684 67,1

32 764
268 306
301 070
160 692

135 294
295 986

61 427

,186 474
247 901

181728

1a172a

1 026 685
45136 333

60
265

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)
Költségvetési kiadások
(=20+2 í +60+,1 í 8+1 88+í 97+202+264) (K1 -K8)

AdatellenórZó kód: 7a4e -42- 1 37 5383a-7 7 7 5-4a-5í 47 5ea2í-4c-5-1 c-43



Édék lipL-]s Foíint

bevételek elóiránvzatának teliesítéséról
Eredeti Módosltott Teljesités

458
02 - Beszámoló a B1 . - 87, költséqvetési

Megnevezés

Egyéb működési célú támogaiások bevételei
államháztariáson belülról (=33+,,,+42) (B16)
ebból: egyéb fejezeli kezelésú elóiányzatok (B16)

Múködési célú támogatások államháztartáson
be|ülról (=07+...+'10+2í+32) (Bí)

Egyéb kapott űáró) kamatok és kamatjellegű
bevélelek {>=207+208) (84082)

Kamatbevételek és más nyereségjellegú
bevételek (=203+206) (B408)
Egyéb múködési bevételek l>=220+221) lB411)

ebból: kiadásokVisszatérítései (B4í1)
Míiködési bevételek
(=í 87+í 88+1 91 +1 93+200+...+212+209+217+218
+2í9) íB4)
Költségvetési bévételék
í= 43+7 9+ 1 86 +222+ 231 +257 +283| |B1 -B7 |

#
2
32

36

43

206

209

219

221

0 1 396 756 1 396 756

0 1 396 756

0 í 396 756 1 396 756

0 35 645

0 1355
0 35 658

0 1 396 756 1 432 4,14

13

13

0

0

0

0

0

0
0

284

AdateIlenórző kód: 7a4e42- 1 37 5383a-777 5 4 a-5f 47 5ea2f 4c-5,1 c,43



14
17
23

igénybevétele (B8131)
Maradvány igénybevétele (=12+1 3) (B813)
Központi, irányltó szeívi lámogatás (B816)
Belföldi finanszííozás bevételei
(=04+1 1+14+_,,+19+22) (B81)
Finanszílozási bevételek (=23+29+30+31) {B8)

04 - 88, Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti

előirányzat
4

0

Érték típus: Forint

Módosított Teljesités
elóirányzat

403 785 4o3 7a5

403 785 403 785
47 464 608 43 543 519
47 868 393 43 947 304

47 868 393 43 947 304

0
43 366 940
43 366 940

43 366 94032

Adatellenólzó kód: 7a4e -42-1 37 5383a-7 7 7 5-4a"5í 47 5ea2í4c-5- 1 c-43



lIatározati ia!,aslat

2()l 9, (!'.29.) h|rtározat

]ércJ : I]sr§9dbólBi](szös Önkormányzati llivatal 20l 8, évi költségvetésének módosítása

I}olsodbóta./uppony/sáta község Önkonnányzat képviselő-testülete a Borsodbótai közös
Önlolnlllny,zati lIivatal (a továbbiakban tlivatal) 20l8 . évi költségvetését az alábbiak
szcrirlt nlódosítja:

Kiilt§ógvc(ési bcvételek ós kiadások
49'265'000' - Ft Költségvetési bevétellel

49.265.000. - í't Költségvetési kiadással

állapítja meg,

Ilatiiliclii: azonnal
I:clclirs: I)crlrjónnó Mustos Bcatrix jegyző



[latiirozati iavaslat:

l20 19. (v.29. \ határozat I

Tárgv: A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal 20l8. évi költségvetésének
\,ógrclrailása

l, I]orsodbóta. t.]ppony. Sáta Közse8 Önkorntányzar Képviselo-testülete a Borsodbótai
KiiZös Önkormányzati I]ivatal ( a továbbiakban KÖH) 20l8. költségvetésének
vó8rehaitását az alábbiak szcrint hagyja jóvá:

. a költségveté§i bevételek teljesitését 45,136.000.- Ft-tal,

. a költségvetési kiadások teljesité§ét 45.136,000.- Ft_tal.

hagl ja.|ór,á.

], llorsodbóta. Uppony. Sáta Közseg Önkormányzat Kepvi§eld-testülete
- J KOH kiada§ait a 2, tábIáZat szerinl.

a KÖll bcvclelcit a ]. táblá7at szerinI.
a Ki)H lils,/ámcdalait a 4, táblial szerinl.
a KÖlI rnaradványkimutatását a ó, táblázat szerint

logadia cl,

llaliil idajI azonnal
Felcl,rs: l )1.nligllnq l\4usros l]catrix jegy7ö
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Határozati iavaslat

/2019. (V. 28.) határozat

Tár8y: A Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal 2018, éVi beIső ellenőrzésijelentése

Borsodbóta/ Uppony/ sáta Kózség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózd Kistérség

Többcélú Társulásának Belső Ellenőrzési csoportja által készített, a Borsodbótai Közös

Önkormányzati HiVatal (a továbbiakban KÖH) 2018. évi belsó eIlenőrzési tapasztalatairól
szóló éVes ellenőrzési jelentését, mely a KÖH éves beszámoló jo8szabályszerűségének

Vizsgálatára terjedt ki, jóVáha8yja,

Felclos: Demlénne Mustos Beatrix je8y7o

Határidő: azonnal



Évns elu,nónzÉsl .lalenrrs

Borsodbótai Közös Önkormányzati Hivatalnál
végzett 20l8. óvi belsó ellenőrzós tapasztalatairól

Készítette: belsó ellenőrzési csopoftvezető

Ozd, 20 l9. március 20.



l. 
^ 

b€lső eltenőrzés áltaI véqzett t€vékenysée b€mutatása önértékelós

aIanián

A nlunkaterv kialakitásakor az ellenórzés figyelemrnel volt a javaslatokra és a

bclsó eltenőri kapacitásra. Az ellenőrzés tárgya döntó részben a szabá|yozolt,

szabályszerű és Úatékony működés feltételeinek és teIjesülésének vizsgáIatára

irányrrlt, az ellenórzések célja a jogszabályoknak való meglelelés volt,

I.1. Áz óvcs cllcnőrzósi tervben foglalt feladatok teliesítésének értékelése

I.1.1. A tárgyóvre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések

összcsítése

A bclső e||cnórök vizsgálatukat éves munkaterv alapján, rendszerszenrléIetű

mcgközelítéssel, bizonyosságot adó, tanácsadó tevékenység fomájában

vógcztók. A 20l8. óvi beIső ellenőrzési munkatervben Borsodbótai Közös

Önkornrányzati l Iivatalra megállapított rcvizori napok te|jesültek,

A bclsó e]lenőrzések bemutatása:

'l'árgy

l. l]VcS

Cél

bcszárno]ó

Az clIcnőrzés végrehajtásánáI fontos törekvés volt a vizsgált idószakok

lbl) tonosságának biztosítása, továbbá az, hogy az ellenórzött sZeN vezetéSe

rcális kópct kap.jon a vizsgált terúletek szabályszerűségéról.

1.1.z. A?. ellenőrzós során büntető-, szabálysértési, kártérítési, ilIetve

feg_,-elmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, muIasztás vagy

hiányosság gyanúja kapcsán tett jelcntések száma ós rövid összefog|alása

A l]olsodbótai Közös ()nkorrnányzati l1ivatalnál a 20l8. évben végzett
cllcnólzós ncfil Áru|t a lenti eljárások megindítására okot adó

ncgállapításokkal.

Módszer

Jogszabályszerűség vizsgálata. Dokurnentumok,
nyilvántanások
el]enőrzése,
helyszini
ellenőrzés.



I.2. A bizonyosságot adó tevékenvséget elősegítő és akadályozó ténvezők

bcm ulatása

1.2.1. A belső €ltenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

A bclsó ellcnórzés 2 lóvcl (l fő belsó ellenórzési vezetó, l fó belső ellenóí) látta

cl a bclsó el|enóri |eladatokat.

Külsó szakérró igénybcvétele nern vált szükségessé a 20l8, évi belső

cl lcnőrzósek lcfolytatása során.

A I]clső I,]llcnőizósi Csoport dolgozói a beIső ellenórzési tevékenységre

uonu*o.0.1ogo*ttsággal rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban regisztráltak,

így az cllcnőrzéshez szükséges engedéllyel rendelkeznek, 
..

,i''ttiitsCgvetesi rr"*,iél UetrO ellenőrzési tevékenységet végzők

"1, 
ir"e"i"na.a.Or és kötelező szakmai továbbképzéséról, valamint a költségvetési

szcn'ckvczetóinekésgazdaságivezetőinekbelsőkontrollrerrdszertémájú
inr]"t-lt t ópreserot sral{ zatzőt l. (VlII.3.) NGM rendeietben loglalt

kót.'r,"nkónti továbbképzést (ÁBPE ll.) 2018, évben egy belső ellenőmek kellett

tcl.icSíteni, amely köteleZettségének eleget tett,

AZclnrúltévbcnisbiztosítottvoltabelsóellenőrökfolyamatosszakmai
iovábbkópzésc. Il,gy ö cllenőr, rószt vclt a regisztrált mérlegkópes könyvelők

kOr"l"rő' továbbiópzósón is, atnely a bctső cllenőrzési munkához

clcngcdhctetlcn pénitigyi, számvitcli területen nyújt segítséget a jogszabályok

változásának kdvetéséúen, illctőleg gyakorlati kérdésekben, Az ellenórók

szaknraiismcreteiktovábbibóvítésétszakirodalomtanulmányozásával'
c]cktronikus szakmai konzultációval, valamint a Belsó Ellenórök Társasága

szaktllai konflel,enciáján való részvétellel oldották meg,

1.2.2. A belső e|lenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és

fu n kcionális függettensógének biztosítása

A I)kr. l9. §-nak megfelclóen az Ózdi Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint az

Ózd Kistórsóg Több;lú Társulása munkaszervezet vezetóje biztosította a belsó

c]Icnőr,ök funkcionális tüggetlenségét azzal, hogy a Belsó Ellenórzési Csoport

kő/\ctlcnül jcgyzői irányítás alatt áll. A belső ellcnőrök nem vcttek részt a

sZcl\,!,7ct opcfativ rnűködésóvcl kapcsolatos tevókenysógekben,

1.2..l. Összeférhctetlensógi esetek

]01 li, óvbcn a belső cllenórök és a l}orsodbótai Közös Önkormányzati Hivatal

ellcnórzóse tekintetébcn összeférhetetlenség nem álIt fenn,



I.2.{. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások

bem utatása

A bclső ellenőrzési tevékenység során az ellenőrzési munkát az ellenőrzöttek

ncn] akadátyozták, együttmúködtek a7, ellenórrel, biztosították a
dokurlcntumo'khoz való hozzáfélést. A Bkr. 25, §-ban felsorolt jogok

rlrinclcgyikét ér,vényesíteni tudta a belső ellenórzés.

1,2,5. A belső e|lenőrzós végrchajtását akadályozó tényezők

A l]clsó Ellcnórzési Csopott számára az ellenőrzési munkához szükséges tárgyi

fe]tótcl rnűszaki, technikai ellátottság - rendelkezésre állt, aZ intemet

hozzálörós, iníonnációellátottság is biztosított volt. A vizsgálatok lefolytatását

akadályozó tónyczó ncrn rnerült lel.

1.2.6. Al, el|enőrzése k nyilvántartása

A bclsó ellcnórzési vezetó 20l8. évben is vezette

n),i lvántartáSát, valamint gondoskodott a7,

mcgőrzósóról, szabályszcrű tárolásáról.

az elvégzett beIső ellenórzések
ellenórzési dokumentumok

1.3. A tanácsadó tevókenvsóg bemutatása

20]8, óvbcn nern került sor írásbeli lelkérés alapján végzett tanácsadó tevé-

kcny-ségrc. Szóbeli felkérés alapján végzett tanácsadás az ellenórzések sorIín és

azokon kívül is gyakran megvalósult, ezek tárgya általában jogszabály-

ér,tclnlczós, gazdálkodási munka során keletkezó dokumenturnok, nyilván-

tallások kitöltése volt. E tevékenység jellegéből adódóan írásbeli feljegyzés nem

kószLi lt,

lt. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasz-
talatok alanián

l|.l. 
^ 

belső kontrollrend§zer szabályszerúsógének, gazdaságosságának,
hati,konyságának ós ered ménycssógónek növelése, jayítása érdekében tett
font()sabb megállapítások, javaslatok

l]orsodbótai Közös Önkormányzati Llivatalnál 20l8.03.19-20l8.03.28. közötti
idiiszal<ban (4 revizori nap) taitott ellenórzóst a belső ellenórzési csoport. A
vizsqlilt idószak ]0l 7. óv volt.

,l



Á Lcy!zió a hivatalnál az alábbiakat állapította meg:
Á vizsgálat időpontjában a 20I?. évi beszámoló elkészült, még a beküldési
határidő nem telt lc, elküldése nem történt meg.
Az cllcnőrzós egyeztette a mérleg és eredménykimutatás adatait a fókönyvi
kir.onattal. arnelynek sorai egyezőek voltak, a maradvány 403,785 Ft.

l1.2. Á belső kontrollrendszcr elemcinek órtékelése

A Bkr, 3. §-a alapján a költségvetési szerv vezeíője felelős a belsó
kontlolIt,endszcr keíetében a szervezet minden szintjén érvényesülő -
mcgl'clclő kontrollkörnyezet, integrált kockázatkezelési rendszer,
kontrolltcvókenységek, információs és kommunikációs rendszer, valamint
norritoring tcndszcr kialakításáért, működtetéséért és lejlesztéséért.

':. A kontrollkörnyezet megfelelóségét mutatja a hivatalnál, hogy az Áht.-
ban, szálnviteli törvényben meghatáIozott szabályzatok a belsó
lblyamatokat jól szabály ozták.

.!. Kockázatkczc|és a hivatal tevékenységében, gazdálkodásában rejló
kockázatok felmérósc mcgtóftént, a kockázatkezelés folyamán
kockázatclcrnzési dokumentum készült, amely meghatározta a magas,
közcpes, illetvc alacsony kockázatú folyamatokat. A 20l8, évi belső
cllenőrzési munkaterv a kockáZatéftékelés alapján felállított prioritás
alapján kószült.

.! A kontrol|tevékenységek tekintetéb€n a folyamatba épített e|őZetes,
utólagos, vczctői ellenőrzés a hivatalnál működik.

.i. A hivatalnál kialakításra kerültek azon információs rendszerek és
csatornák, meIyek biztositják, hogy a megfelelő információk a megfeleIő
idóben eljussanak az egyes szervezeti egységekhez, célszemélyekhez.

.l. A monitoring rendszer tekintetében a tevékenységi köröknek
nrcgfelelóen az operatív, napi leladatok folyamatos és eseti n1,omon
kövctése megvalóSu]t.

lll. Áz intézkedési tervck megvalósítása

A közös hivatal 20l7. évi beszámolójának ellenórzése kapcsán
hi;lnvosságot nem állapított rneg az ellenórzés, így intézkedési tervnek nem
kcllctt kószü]nic.


