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Felül kel I iísgúlnt az OnkorlUÚn\ Jut kiudási előiráiiyzu(w \onutkoZásáhan a teljesítés
iguzoluru jogosult személyek kijelölését. ügyelemmel az államháztartásról SZOIÓ torvenv
(4)
\rehujtás áról szóló 3ó8 2011 .(Xll.3 1.) Korm. rendelet (továbbiakban Ax r.) 57.
hekezdeseben öuglaltakm. Amennyiben uz nem megfelelő. Új kijelölésekei. kell készíteni.
Felelós: Dr. Czuczi Mihály polgármester
1—latárició: 2014. szeptember 0.
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.

Mag’ wország hcl\ I önkormán\ zutairól szóló 20 I 1 é\ I (‘1 XX IX törvény ( továbbiakban
(1) bekL’zdésében I laltak szerint u helyi önkormányzat gzclálkodásának
Mő ) 115.
szabál\ szei iségéért a polg/Irmester lelelós. Kísérje k1\ umal.osan 1h?.velemmel az
önkornián\zat gazdálkodásának szabáhszerúségét. amennyiben hiánvosságot tár föl.
kezdeményezzen kivizsgálást. n vizsgalat eredményének l’Üggvényéhen tegye meg a szükséges
intézkedéseket.
Felelő.: Dr. (zucz,i Mihál\ polgarnwster
1-Ii ridó: fo]\i1atos
.

A jolgármester kezdeményezze az Pénzügyi. Gazdasági és Ügyrendi Bizottságnál. hogy
vizsgálja ki a vag onn’. ilatkozat—tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó eljárás
kiemelt Rgveleminel u bizottságok nem helyi önkormányzati képviselő
szahál\ szerüségét
majd
a vizsgulat eredményének függvényében kezdeményezze a Képviselő—
tagjaira
testülelnél a szükséges intézkedések megtetelét.
Felelos: Dr. (zuez.i Mihály polgármester
1-latárido: 21)14. szeptember I 1.

4.

A kontrollkörnvezettel kapcsolatban:
Felül kell vizsgálni a Kunszentmártoni Kózös Onkormánvzati Hivatal (továbbiakban KKÖH)
ib ii zat it ku onos te l\ intette I iii i hog) z u t lmitia e az Avi
i \ L/L t es M ukoclesi
‘

13. (I ) bekezdés c xntjában i echatáizit at. Az észlelt hinvosságok megszüntetéséről
gondoskodni kell.
lel[tl kell vizseálni .i köztisztviselok 2012. évi teljesítménvértékelését. az észlelt
hian\ sLtkat. hí bakat meg kel szüntetni azon dolgozók esetében. akik jelenleg is még a
KK)I-1 ül lomán\ áhan vannak.
Felelős: Dr. l—Iotlmann Zsolt jegyző
Határidő: 2014. szeptember 30.
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6.

7.

A kockazatkezelési rendszerrel kapcsolatban:
Felül kell vizsgálni a Képviselő—testület vervezeti és Működési Szabál\ zatút. abban Fel Kell
tüntetni \ ae onnvi latkozat tételre kötelezet tek vagvonnvi latkozat-tételi kötelezettségét.
Felelos: Di. l-lo tTmann Zsolt jegyző
1 tatóridő: 2014. szeptember 11.

A kontrolltevéken\ ségekkel kapcsolatban:
Felül kell vizsgálni az Önkormányzat. a KKÖH és az intézmények gazdálkodási szahálvzatát.
különös tekintettel a 100 ezer Ft—ot cl nem evő kit’izctések előzetes írásbeli kötelezettségvállalás
nélkül kütelezei iseg úl lalasok nvi l\ úntartásának rendjére. A Fel ül vizsgalat során különös
ügyeleinmel kell lenni a szakmai teljesítés igavolasra. ér ényesíi.ésre kijelölések
szabál szerúségére. hogy az arra jogosult személy [egye meg a Ki jelölést, meghatalmazást.
Felelős: Dr. I loiTmann Zsolt jegyző
Határidő: 2014. szeptember 30.
Az ilonnacios és kommunikációs rendszerrel kapcsolatban:
A költseg\etési szer\ ek belso konirollrendszeréről és belső ellenárzéséről szóló 3702011
X 11.31 ) Korin. rendelet ( továbbiakban 13kv.) 9. —a szerint Ki kell alakítani egy olyan
rendszert, amely biztosítja. hogy i megFelelő ini’ormáeiók a meglelelő időben eljutnak az
illetékes szervezeti egységhez. személvhez.
Felelős: Dr. l-1ol0ann Zsolt jegyző
1-latúridő: 20 I 4. szepem ber 30.
.

8.

9.

A monitoring rendszerrel kapcsolatban:
A Bkr. l 0. -a alapjan ki kell alakítani a KKÖ1 I tevéken\ segének. a célok iuegvalósításának
nyomon követését biz tosuto rendszert. mclv az operatív tevékenységek keretében megvalósuló
lölyamatos és eseti nyomon követésból. valamint az operatív tcvékenvségektől tüggetlenül
működő belső ellcnőrzésből áll. Nyi lvántartást kell vezetni a külső szervek által végzett
ellenőrzesekről. az ellenőrzések megállapításainak hasznosítására hozott intéz kedési tervről és
annak iueg\alósítasáról
Felelős: Dr. 1-IolTmann Zsolt jeg ző
I tataridó: 20 I —I. sz.epteinber 30.. I’oh amatos
A penzügvi lblvamatokhun kulcsszerepet betöltő kontrollokkal kapcsolatban:
Biztosítani Kell. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény37-38. -áhan és az Ávr.
55—59. —ában foglaltak maradéktalan betartását. A szakmai teljesítést igazolás. érvényesí[és és
utal án\ ozás soran a lbl\ amatha épített belso ellenőrzés révén minden esetben az arra
kötelczettnel\ a bizon\ I atok alaki. tartalmi elemeit ellenőrizni kell. Intézkedni kell arról. hog\ a
\izsgalat során Feltárt hian) ossagok kijavítása a megjelölt jogszmbályi rendelkezéseknek
megtelelően megtörténjen.
Felelős: Dr. l-loö’inann Zsolt jegyző
1-tatárido: 2014. szeptember 30.. olamatos

A belső cl Icnőzés működésével kopcsokitban:
10. Felül kel! vizsgálni a Stiatéciai ellenőuzési tervet kiemelt Hgvelemmel arra. hogy a Bkr. 30.
(1) bekezdés cl) pontjában meghatározott belső kontwllrendszer általános értékelését
tLirtalmazia—e. intézkedni kell ci blülvizscwlat során talált hiánvossácok megszüntetéséről. Az
C\CS cl lenőrzési terveket Iblvcimatosan üevelemiuel kell kiséint. és amennvben az abban
igliatarozott cIIenörzéck bármel\ okból ki tolvólag nem. \ag\ nem az Ott meghatározottak
szerin lesznek végrehajt\ L intezkedni kell ci mdosítas kép\ iseló—testület elé teilesztéséről.
Felelős: Dr. I [otimann Zsolt jee ző
Határidő: 2() 14. szeptember 11 lolvainatos
..

Az Intézkedési tervet a Képviselő-testület 2014. július 10—i ülésén megtárgvcilta és
(VIII 0.) Ii ámzaD al őváh:te\tc.
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