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Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Helyben 
 
                                         Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 92.§. /10/ bekezdése alap-
ján az alábbiak szerint számolok be a 2007. évi belső ellenőrzési tevékenységről: 
 
Szentes Város Önkormányzata az általa működtetett intézmények és a Polgár-
mesteri Hivatal pénzügyi ellenőrzéseinek ellátását a Szentes Kistérség Belső El-
lenőrzési Társulás útján biztosítja. 
 
A Belső Ellenőrzési Társulásban 2 fő belső ellenőr látja el a 8 településnél a bel-
ső ellenőrzést. Mindketten rendelkeznek a jogszabályban előírt felsőfokú vég-
zettséggel, mérlegképes könyvelői végzettséggel, gyakorlattal.  
 
A Szentes Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás keretében 2007. évben Szentes 
Város Önkormányzatához tartozó intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál 
végzett pénzügyi jellegű ellenőrzésekről az alábbiak szerint számolok be: 
 
I. Általános megállapítások:  
   
Az ellenőrzési munka során az államháztartásról szóló, többször módosított 
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartás működési rendjéről szóló 
217/1998. /XII. 30./ Korm. rendelet, az államháztartás szervezetei, beszámolási 
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 
249/2000. /XII. 24./ Korm. rendelet, a számvitelről szóló, többször módosított 
2000. évi C. törvény előírásait, a helyi önkormányzatokról szóló, többször mó-
dosított 1990.évi LXV. törvény előírásait, a költségvetési szervek belső ellenőr-
zéséről szóló 193/2003. /XI. 26./ Korm. rendelet, a 41/1994. (IV.22.) Kt. számú 
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határozatban foglaltakat, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben foglal-
takat tartották szem előtt a belső ellenőrök.  
 
2007. évben az ellenőrzési tervben szereplő valamennyi ellenőrzést elvégezték a 
belső ellenőrök. A szentesi intézmények ellenőrzésére 194 revizori napot hasz-
náltak fel. Belső munkákra, jogszabályok, helyi rendeletek tanulmányozására, 
szakmai továbbképzésre 17 revizori nap jutott.  
 
Az 1. számú kimutatás a 2007. évre tervezett és ténylegesen elvégzett ellenőrzé-
seket tartalmazza, ellenőrzési fajták szerint részletezve az ellenőrzések tárgyát és 
a ráfordított időt.  
A 2. számú kimutatás a 2007. évi ellenőrzések fajtánkénti részletezését, ráfordí-
tott revizori napok alakulását tartalmazza. 
 
A végzett ellenőrzések fajtáját tekintve átfogó jellegű pénzügyi-gazdasági el-
lenőrzés – Szentes a Képviselő-testület döntése szerint 3 évenként kell egy-egy 
intézménynél végezni -, utóvizsgálat, mely az előző évben végzett pénzügyi-
gazdasági ellenőrzéshez kapcsolódik és a feltárt hiányosságok felszámolását hi-
vatott ellenőrizni, témavizsgálat, melynek során egy téma több ellenőrzendő 
egységben történő vizsgálatára kerül sor, célvizsgálat, melynek során az ellen-
őrzés egy ellenőrzendő egységben koncentrálódik a vizsgálandó feladatra.  
 
2007. évben végzett témavizsgálatok során több vizsgált egységnél került sor a 
szigorú számadású okmányok és értékcikkek kezelésének ellenőrzésére a tárgyi 
eszköz és ingatlan bérbeadási tevékenység elszámolásának, a közúti gépjármű-
vek üzemanyag fogyasztásának, a telefonon történő magáncélú beszélgetések 
térítési díjainak, a szállásdíj bevételeknek a vizsgálatára. Az élelmezési tevé-
kenységek vonatkozásában, felülvizsgálatra kerültek az élelmezési nyersanyag 
normák minden étkezői csoportnál.  
 
Valamennyi ellenőrzés során kiemelt figyelmet fordított a belső ellenőrzés a 
pénzkezelések szabályosságára, a pénzmozgások megfelelő dokumentálására, 
valamint arra, hogy a gazdasági folyamatok bizonylatolásánál zárt rendszer ke-
rüljön kialakításra, kizárva ezzel a visszaélések lehetőségét. Általánosan el-
mondható, hogy az ellenőrzések szabályossági, pénzügyi, rendszer ellenőrzések 
voltak.  
 
Alapvető tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. 
Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési ill. fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem fordult elő.  
 
II. Részletes megállapítások            
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Pénzügyi-gazdasági ellenőrzések 
 
2007. évben két intézmény esetében került sor átfogó jellegű pénzügyi-
gazdasági ellenőrzésre, 60 revizori nap felhasználásával, ezek az ellenőrzések 
2005-2007. évek gazdálkodásának vizsgálatára vonatkoztak.  
 
 
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál megtartott ellenőrzés során a követ-
kező hiányosságok fordultak elő: 
 

- a szabályzatok aktualizálásra szorulnak, a szabályzatokban foglaltak és  
az alkalmazott gyakorlat összhangja nem minden esetben állt fenn,  

- a kiselejtezett eszközök mindegyikét nem vezették ki a nyilvántartás-
ból, azokat felleltározták, a leltár így nem támasztotta alá a mérlegbe-
számolóban szereplő tárgyi eszközök adatát a leltár és a nyilvántartás 
egyeztetése elmaradt,  

- a bejövő számlák számszaki, belső tartalmú összefüggéseinek ellenőr-
zése nem minden esetben történt meg, 

- a kimenő számlák kiállítása a szolgáltatások igénybevételét követően 
hosszabb idő eltelte után történt meg, ezen a gyakorlaton még a vizsgá-
lat ideje alatt változtattak.  

  
Az intézmény a feltárt hibák és hiányosságok kijavítására intézkedési tervet ké-
szített, felelős és határidő megjelölésével. A hiányosságok nagy részét kijavítot-
ták, a fennmaradókat folyamatosan, az utóvizsgálat idejére pótolják. 
A vizsgált időszakban /2004-2006/ a gazdaságvezető GYED-en, GYES-en volt, 
az Őt helyettesítő dolgozó nem rendelkezett költségvetési gyakorlattal, vezetői 
tapasztalattal, a napi operatív gazdálkodásra koncentrálva látta el feladatát.  
 
A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál a gazdálkodás valamennyi területén 
fordult elő hiányosság, a gazdaságvezető nem fogja át kellőképpen a gazdálko-
dás egészét. A szabályzatok elavultak, az alkalmazott gyakorlat és a szabályzat 
összhangja hiányzik, a folyamatba épített belső ellenőrzés zárt rendszere fella-
zult és hibák kialakulásához vezetett: 
 

- a bér és létszámnyilvántartás nem volt naprakész, 
- a kötelezettségvállalás írásba foglalása hiányzott,  
- bevételei a késedelmes számlázások miatt nem folytak be a tárgyévben, 
- a vendégétkezés fogyasztói ára nem fedezte az önköltséget, 
- a leltározás nem volt teljes körű, kiértékelés nem történt meg, 
- a selejtezés nem előzte meg a leltározást,  
- a törési napló és a selejtezési jegyzőkönyv összhangja hiányzik,  
- tárgyi eszközök naplója nincs lezárva egyik vizsgált évben sem,  
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- tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó lapjai nincsenek lezárva 
évvégén, nem felel meg a 2000. évi C. tv. előírásainak, 

- a főkönyv és az analitikus nyilvántartás adata a gépeknél eltérő,  
- pontatlan az értékcsökkenés számítása,  
- a szabadság nyilvántartás pontatlan, 
- a fizetési előleg nyilvántartás nem naprakész, 
- a gazdasági vezető nem tartotta be a munkaköri leírásában rögzítette-

ket. 
 
Az intézmény vezetője intézkedési tervet készített a feltárt hibák és hiányossá-
gok megszüntetésére.  
 
Utóvizsgálatra a Szentesi Művelődési Központnál és Szentes Város Gondozási 
Központjánál került sor, 6 revizori nappal. Megállapítást nyert, hogy mindkét 
intézmény kijavította az előző évben végzett, átfogó jellegű pénzügyi-gazdasági 
ellenőrzés során feltárt hibákat, megszüntette a hiányosságokat.  
 
Témavizsgálatra 2007. évben 105 revizori napot fordított a belső ellenőrzés 7 
vizsgálat során.  

- Valamennyi intézmény esetében ellenőrzésre került a szigorú számadá-
sú okmányok és értékcikkek kezelése. A szigorú számadású nyomtat-
ványok talált és nyilvántartott készlete megegyezett, a nyilvántartások 
vezetése pontos, naprakész volt. Biztonságos őrzésük feltételei rendel-
kezésre állnak.  

- 14 intézménynél került sor a tárgyi eszköz és ingatlan bérbeadási tevé-
kenység elszámolásának vizsgálatára. A bérlők többsége rendesen fizeti 
a bérleti díjat, előfordultak hátralékok is, melyeknek behajtására az 
érintett intézmények vezetői intézkedtek.  
A belső ellenőr az ellenőri jelentésben javasolta az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások bérletéről szóló 19/1999. /VII. 10./ KT. rendelet 
3. számú mellékletében szereplő szolgálati lakások jegyzékének felül-
vizsgálatát, mivel az ott kezelőként feltüntetett Alsófokú Oktatási In-
tézmények Gondnoksága már megszünt, 2000. április 1-től Városi In-
tézmények Gazdasági Irodájára változott az intézmény neve. Több 
szolgálati lakás üres volt a vizsgálat időpontjában, némelyekben más 
jellegű tevékenység folyt. A helyi rendelet módosítása megtörtént. 
 

- A közúti gépjárművek üzemanyag fogyasztását 5 önálló és 3 részben 
önálló intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál vizsgálta a belső el-
lenőr. Általánosan megállapítható, hogy az intézmények rendelkeznek 
gépjármű üzemeltetési szabályzattal, néhány esetben a szabályzat aktu-
alizálása szükséges. A menetlevelek vezetésénél fordult elő hiányosság, 
mely az ellenőri jelentésben rögzítésre került. A Városellátó Intézmény 
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GPS nyomkövető rendszert működtet a gépkocsijainál, a megtakarítás  
2006. éven 2,3 M Ft volt. 

 
- A szállástevékenység vizsgálata során megállapításra került, hogy a 

Sportközpontnál 2006. évben 8,4 M Ft-tal több szállásdíj bevétel folyt 
be, mint az ezt megelőző évben. Ez abból adódott, hogy a tiszai árvíz 
miatt több környékbeli strand nem üzemelt így a fürdő vendégek Szen-
tesre jöttek, a vendégházakban szálltak meg.  A Terney Béla Kollégium 
és a Szentes Városi Üdülőtábor esetében csökkent a befolyt szállásdíj 
összege az előző évihez képest. Az üdülőtábor élelmezési tevékenysé-
gével kapcsolatban nem szerencsés az intézmény azon gyakorlata, hogy 
egy edényben főzik a három különböző nyersanyagmennyiséget tartal-
mazó nyersanyagnorma szerinti ételt. 

 
-  Telefonon történő magáncélú beszélgetések térítési díjainak vizsgálata 

során a belső ellenőr különböző gyakorlatot tapasztalt. A legtöbb in-
tézménynél hívásnaplót vezetnek a dolgozók, melyben a hivatalos és 
magán beszélgetéseket elkülönítik. A dolgozók kifizetik a magáncélú 
beszélgetések költségét az Szja tv. 69. §-ában foglaltak szerint. 
A Központi Gyermekélelmezési Konyha helytelen számítás miatt 157 e 
Ft-tal több járulékot fizetett ki a magáncélú beszélgetések után. 
 

- Az élelmezési nyersanyagnormák felülvizsgálata során megállapítást 
nyert, hogy a Bölcsőde betartotta a napi nyersanyagnormát, a Központi 
Gyermekélelmezési Konyha esetében az idősek kivételével norma túl-
lépés mutatkozott. A Konyha normaeltérési kimutatása helytelen adatot 
tartalmazott 2007. június hónapra vonatkozóan a középiskolai étkezte-
tésnél , így itt nem megtakarítás, hanem túllépés fordult elő. A helyes-
bítés a vizsgálat alatt megtörtént. A vizsgálattevő 7-10 %-os norma-
emelést javasolt.  

 
-   Az étkezési térítési díjak beszedésének rendszerét 15 intézményél   

vizsgálva megállapítást nyert, hogy a Központi Gyermekélelmezési 
Konyha által készített ételt kiszolgáló önkormányzati oktatási intézmé-
nyek a VIGI Pénzkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a 
pénzbeszedés napján vagy legkésőbb 3 munkanapon belül befizették a 
Konyha bankszámlájára a beszedett pénzt. Kivétel ez alól a Deák Fe-
renc Általános Iskola, itt a június és augusztus hónapokban beszedett 6 
e Ft-ot csak szeptemberben fizették be a Konyha felé.  
Összességében szeptember végéig 932 e Ft étkezési térítési díj hátralék 
mutatkozott, melynek beszedésére az oktatási intézmények és a Konyha 
is intézkedett.  
                              



 6 

Célvizsgálatok, soron kívüli ellenőrzések 
 
 

- Az önkormányzatot megillető bevételek és a terhükre elszámolt kiadá-
sok vizsgálata során a Szentes Városi Szolgáltató Kft-nél a lakás és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelését, bérbeadását, a társas-
házak bevételeiknek és kiadásainak alakulását ellenőrizte a belső ellen-
őr. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 2007. május 01-én 
végrehajtott lakbéremelést követően tovább emelkedett a hátralékok 
összege, 2007. június 30-án 10,8 M Ft volt a lakbér és a bérleti díj hát-
ralék. Ezen felül jelentős fűtési díj hátralék is mutatkozott. Az üzemel-
tetési kiadások, karbantartási kiadások emelkedtek.  

 
- A távhőszolgáltatás költségeinek vizsgálatát a Szentes Városi Szolgál-

tató Kft-nél vizsgálta a belső ellenőr. A 2007. első félévi teljes önkölt-
ség alacsonyabb, mint 2006. első félévében. 
A távhőszolgáltatás 2007. első félévi bevételei magasabbak, mint 2006. 
első felében. 

    
- A Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola bérleti díj fizetésével kapcso-

latban végzett célvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Szivárvány 
több intézménynek is tartozott a vizsgálat időpontjában, melyet azóta 
rendezett.  

 
- A Bölcsőde vezető munkavégzésére vonatkozó célvizsgálat megállapí-

totta, hogy a vizsgálat időpontjában /2007. szeptember 12./ a vezetői 
munkakör teljes körű átadása még nem történt meg. A vizsgálattevő ja-
vasolta, hogy egy teljes- körű leltár és a nyilvántartások, folyamatban 
levő ügyek jegyzőkönyv szerinti átadás-átvételével ténylegesen is tör-
ténjen meg a vezetői munkakör átadása. A hiányosságot már felszámol-
ták.   

 
- A 2007. évi közoktatási normatíva igénylés megalapozottságának fe-

lülvizsgálatára vonatkozó célvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a 
2007/2008. nevelési évre vonatkozóan több óvodásra terveztek és igé-
nyeltek normatívát, mint ahány óvodáskorú gyermek ténylegesen volt 
az óvodákban. Ez több okra vezethető vissza melyet az ellenőri jelentés 
részletesen tartalmaz. /pl. kevesebb gyermek került óvodába, mint 
amennyi iskoláskorúvá vált, nem vittek óvodába minden beiratkozott 
gyermeket, az önkormányzati óvodákba beiratkozott gyermekek egy 
részét egyházi óvodába vitték stb./  
A belső ellenőr javasolta, hogy a VIGI belső ellenőre folyamatosan kí-
sérje figyelemmel a normatívához szükséges gyermeklétszámok alaku-
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lását annak érdekében, hogy pontos adat alapján történjen a normatíva 
igénylés. 
 
A 2007. évben előfordult hibák, hiányosságok többsége figyelmetlen-
ségből adódott. Az egyes munkafolyamatok ellenőrzési nyomvonalának 
megfelelő kialakításával, a folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői 
ellenőrzés megfelelő gyakorlati alkalmazásával az előfordult hibákat 
hiányosságokat a jövőben el lehet kerülni. 
 

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati intézmények közül a Vá-
rosi Intézmények Gazdasági Irodája és a Városellátó Intézmény foglalkoztat 
belső ellenőrt. 
 
A Városi Intézmények Gazdasági Irodájánál dolgozó belső ellenőr 2007. 
évben témaellenőrzésre 81 napot fordított a tervezett 112 nap helyett, célvizsgá-
latra 28 napot, a tervezett 27 nap helyett. Az egyéb feladatokra tervezett 85 nap 
helyett 115 napot fordított a belső ellenőr.  
A tervtől való eltérés oka, hogy a MÁK helyszíni normatíva ellenőrzést tartott öt 
részben önálló intézménynél, ezeknél az ellenőrzéseknél jelen volt a belső ellen-
őr is.  
Év közben több intézmény szűnt meg, az ezzel kapcsolatos teendők /leltározás 
felügyelete, selejtezések, átadások stb./ jelentős többletmunkát jelentettek. Ezek 
még a tervezés időszakában nem voltak ismertek.  
A belső ellenőr 2007. éven végzett ellenőrzései során átlagos és csekély jelentő-
ségű megállapításokat tett, kiemelt jelentőségűnek minősített megállapítás nem 
volt. Az ellenőrzések során büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi 
eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem for-
dult elő. 
A belső ellenőr által vizsgált analitikus nyilvántartások esetében formai hiányos-
ságok fordultak elő, melyeket az érintett intézmények dolgozói kijavítottak. 
A leltározás folyamatának ellenőrzésekor a leltárívek vezetésénél észlelt a VIGI 
belső ellenőre csekély jelentőségű hibákat, melyeket kijavítottak.  Az átsorolá-
sok ellenőrzése során a személyi anyagok hiányosságaira derített fényt a belső 
ellenőr, a technikai dolgozók személyi anyagai hiányoztak, nem voltak folyama-
tosak. Az átsorolásokat nem támasztották alá megfelelő dokumentumokkal. Az-
óta pótolták a hiányosságokat. A Családok Átmeneti Otthonának térítési díj 
nyilvántartása nem volt átlátható, nem lehetett nyomon követni, hogy hány hát-
ralékos volt, mennyi volt a hátralék összege. A belső ellenőr javasolta az intéz-
ményvezetőnek, hogy megfelelő nyilvántartást vezessenek, mely naprakészen 
mutatja a szükséges információt. Az intézmények által kibocsátott bevételi 
számlák kiállítása nem minden esetben felelt meg az ÁFA törvény előírásainak. 
Az anyatejkészlet nyilvántartás vezetése nem megfelelően történt. A kulcs és 
bélyegző nyilvántartás kisebb pontatlanságokat állapított meg. A heti és havi 
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finanszírozásokhoz a finanszírozási terveket nem küldik rendszeresen az intéz-
mények. Nincsenek összhangban a heti és havi finanszírozási tervek. Az ÁFA 
analitika és a főkönyv eltérését állapította meg a vizsgálat, melyet rendeztek.  
A bölcsődei ellátotti létszám vizsgálata során helytelen adatot talált a vizsgálat-
tevő, melyet helyesbítettek.  
A pedagógus továbbképzés költségeinél a Klauzál Gábor Általános Iskola a ta-
karítók tanfolyami díját is el akarta számolni. A helyesbítés megtörtént. A jubi-
leumi jutalmakat egy intézmény esetében 13. havi illetményként könyvelték le, 
helyesbítés megtörtént.  
A statisztikai létszám ellenőrzésekor a belső ellenőr megállapította, hogy a nap-
lók vezetése óvodák esetében nem mindenhol volt naprakész. Ezt a hiányosságot 
pótolták. 

 
A Városellátó Intézmény belső ellenőre az ellenőrzési tervben szereplő 14 téma-
vizsgálatot elvégezte. Ezek a működés, gazdálkodás fontosabb területeit érintet-
ték /készpénzkezelőhelyek, pénztár ellenőrzése, közúti gépjárművek üzemanyag 
fogyasztásának, menetlevelek vezetésének ellenőrzése, kötelezettségvállalás, 
ellenjegyzés, befektetett eszközök bevételezésének vizsgálata, leltározás, mér-
legvalódiság vizsgálata/. 
Az ellenőrzések során kisebb formai hiányosságokat tapasztalt a belső ellenőr, 
melyeket az érintett dolgozók azonnal kijavítottak. 
Az intézménynél működik a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői el-
lenőrzési rendszer a belső ellenőrzés működési rendjében megfogalmazottak 
alapján.   
  
Külső ellenőrzések, lényegesebb megállapítások 2007-ben  
 
Az ÁNTSZ vizsgálata szerint a Szent Anna utcai Tagóvoda több szempontból 
nem felelt meg a módosított 11/1994. /VI.8./ MKM rendelet mellékletének VII/2 
óvodák közegészségügyi előírásainak. A hiányosságokat pótolták.  
A Tűzoltóság megállapította, hogy az Apponyi téri és Kossuth utcai tagóvodák 
épületére villámvédelmi berendezés kiépítése szükséges. Ezek kiépítése még 
nem történt meg. 
 A MÁK a Deák Ferenc Általános Iskolánál a közoktatási normatíva elszámolá-
sát ellenőrizte, megállapította, hogy egy sajátos nevelési igényű tanuló szakértői 
véleménye lejárt, nem vehették volna figyelembe a 2006-os októberi statisztiká-
ban, mint sajátos nevelésű tanulót. Az ellenőrzés óta folyamatosan ellenőrzik a 
szakértői vélemények érvényességét. 
A Klauzál Gábor Általános Iskolánál a Szentes Városi Ügyészség hiányosság-
ként állapította meg, hogy az alkalmazási okmányok mellől hiányzott az erkölcsi 
bizonyítvány, a kinevezési nyomtatványon nem látszik egyértelműen, hogy hatá-
rozott, vagy határozatlan időre szól az alkalmazott kinevezése.  
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A Tűzoltóság ennél az intézménynél is hiányolta a villámvédelmet, amely azóta 
elkészült. 
A MÁK a Klauzál Gábor Általános Iskolánál is ellenőrizte a normatíva elszámo-
lást és eltérést tapasztalt.  
A Petőfi Sándor Általános Iskolánál a MÁK ellenőrizte a normatíva elszámolást, 
eltérést tapasztalt, a napközis átlaglétszám egy fővel eltért, ennek összegét visz-
sza kellett fizetnie az iskolának.   
A Tűzoltóság és az ÁNTSZ által feltárt hiányosságokat pótolták. 
A Lajth 
a László Alapfokú Művészeti Iskola minősítéséhez kapcsolódó ellenőrzése során 
kiderült, hogy a társastáncot oktató pedagógus nem taníthat, mivel hiányzik a 
felsőfokú tánctanári diplomája. A balettet oktató pedagógusnak nincs szakirányú 
felsőfokú végzettsége. Az intézmény a társastánc tanszakot 2007. szeptemberé-
től szünetelteti.  
A Hajléktalan Segítő Központnál az ÁNTSZ által feltárt hiányosságokat pótol-
ták.   
A Központi Gyermekélelmezési Konyhánál az Állategészségügyi Hivatal az 
ételhulladék és sütőzsír kezelését vizsgálta és rendben találta.  
A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a szavatossági idő és a raktározási előírások 
betartásának ellenőrzés során tett észrevételekre a konyha megtette a szükséges 
intézkedéseket.  
Az APEH az ÁFA bevallás adatait ellenőrizte, rendben találta, a visszaigényelt 
összeget kiutalta.  
 
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál a Csongrád megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság, mint szakmai felügyeleti szerv ellenőrzött, hiányosság nem 
merült fel.  
 
Pontosabb munkavégzéssel, nagyobb odafigyeléssel a fentiekben részletezett 
hiányosságokat elkerülhették volna az intézmények.        
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Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megvitatását és az éves el-
lenőrzési jelentés elfogadását. 
 
 
……………../2008/IV.25./Kt. 
 
 
Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés 
 
 
 
                                                Határozati javaslat 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szentes Kistérség Belső 
Ellenőrzési Társulás keretében 2007. évben Szentes Város Önkormányzata in-
tézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál végzett ellenőrzésekről szóló éves 
ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
 
A határozatról értesítést kap: 
 
1./ Szentes Város Polgármestere 
2./ Szentes Város Jegyzője 
3./ Polgármesteri Hivatal Jegyzői Iroda és általa  
     az érintett Osztály és Irodavezetők 
 
 
 
 
 
 
 
Szentes, 2008. április 09. 
 
 
 
 
 
                                                                                     Szirbik Imre 
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Szentes Város Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal  2007. évben ter-
vezett és tényleges ellenőrzései 
                                                                                                             1. sz. kimutatás 
            Megnevezés Tervezett revizori 

napok száma 
/nap/ 

 Tényleges revizori napok 
száma /nap/ 

I. Pénzügyi gazdasági ellenőr-
zés 

- Hivatásos Önkormányzati  
Tűzoltóság 

- Központi Gyermek- 
         élelmezési Konyha 

 
 
 
                30 
 
                30 

 
 
 

30  
 
                     30 

Összesen:                 60                      60 

II.       Utóvizsgálatok 
- Szentesi Művelő- 

dési Központ  
- Szentes Város  

Gondozási Központja 

 
 
                  3 
 
                  3 

 
 
                       3 
 
                       3 

Összesen:                   6                        6 
III.      Témavizsgálatok 
- Szigorú számadású 

okmányok és érték 
cikkek kezelése 

- Tárgyi eszköz és  
 ingatlan bérbeadási 
 tevékenység elszá-    
molása  

- Gépjárművek 
üzemanyag fogyasztá-
sának ellenőrzése 

- szállástevékenység 
vizsgálata 

- Élelmezési  
nyersanyag normák 
vizsgálata.   

 
 
 
                 15 
 
 
 
                 15 
 
 
                  15 
 
                  15 
 
                    8 

 
 
 
                     15 
 
 
 
                      15 
 
 
                      15 
 
                      15 
 
                        8 

- Étkezési térítési díjak 
beszedésének ell.  

- Telefonon történő  
magáncélú  
beszélgetések térítési 
díjainak vizsgálata 
 

 
                   17 
 
 
 
                    

 
                       17 
 
 
 
                       20 

Összesen:                    85                      105 
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IV.       Soron kívüli ellenőr- 
zések  célvizsgála- 

tok 
- Az önkormányzatot  

megillető bevételek 
és terhükre elszámolt 
kiadások ellenőrzése /pl. 
a Szentes Városi Szol-
gáltatás Kft. lakáscélú 
kiadásai/  

- A távhőszolgáltatás  
költségeinek  vizsgálata 
a Szentes Városi Szol-
gáltató Kft-nél. 

- A Szivárvány  
Alapfokú Művészeti Is-
kola által fizetendő 
és ténylegesen fizetett 
bérleti díjak ellenőrzése  

- Telefonon történő 
magáncélú beszélgeté-
sek térítési díjainak 
vizsgálata  

- Egyéb soron kívüli 
      ellenőrzés   
- Bölcsődevezető 

munkavégzésére vonat-
kozó célvizsgálat 

- 2007. évi közoktatási 
Normatíva igénylés 
megalapozottságának 
vizsgálata      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       5 
 
 
 
                       5 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      20 
                       
                      18 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          5 
 
 
 
                          5 
 
 
 
 
                          3 
                            
 
 
 
 
 
 
 
                           2 
                             
 
 
                           8 
 
                             

Összesen:                       48                           23   
V. Egyéb feladatok   

    /jogszabályok, helyi 
     rendeletek tanulmányo- 
     zása, terv, beszámoló 
     készítés, normatívához 
     alapadatok stb./ 
     Szakmai továbbképzés 

 
 
 
 
                      10 
                        4 

 
 
 
 
                          13 
                            4 

Összesen:                       14                           17 
Mind összesen:                     213                         211 
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  2007. évi teljesített  ellenőrzések fajtánkénti részletezése,  revizori napok alakulása 
 

                                                                                                             2. sz. kimutatás                                        
             

Ellenőrzések fajtája Revizori napok száma 
           Tervezett   Tényleges 
Pénzügyi-gazdasági ellenőr-
zés 

                  60           60 

Utóvizsgálat                     6             6 
Témavizsgálat                   85         105 
Soron kívüli ellenőrzések 
/célvizsgálat/ 

                  48           23 

Ellenőrzések összesen:                 199         194 
Egyéb feladatok                   14           17 
 Összesen:                 213         211 

 
                                


