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1. függelék 

 
Bodmér Község Önkormányzata és költségvetési szervei 

2021. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 
 
 

Tárgy Cél Típus Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat 

A fennálló 
kötelezettségek, 

különös tekintettel a 
szállítói tartozások 

alakulásának 
vizsgálata, illetve a 

kapcsolódó 
mérlegvalódiság 

ellenőrzése. 

Annak vizsgálata, hogy 
a fennálló 

kötelezettségek, 
különös tekintettel a 
szállítói tartozások 

miképpen alakultak, 
nyilvántartásuk és 

mérleg szerinti 
értékük megfelelően 

dokumentált-e. 

Teljesítmény 
ellenőrzés 

Az ellenőrzés során vizsgáltuk és értékeltük, hogy a fennálló 
kötelezettségek, különös tekintettel a szállítói tartozások 
nyilvántartása és mérleg szerinti értéke megfelelően dokumentált-e. 
 
Az ellenőrzés a 2020. évi pénzügyi dokumentumokra terjedt ki.  
 
Főbb megállapításaink a következők: 
Az Áht. 37. § (1) bekezdése értelmében kötelezettséget vállalni az 
Ávr-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a 
pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet 
(előzetes írásbeli kötelezettségvállalás), mely követelmény nem 
minden esetben érvényesült. A pénzügyi ellenjegyzést minden 
kötelezettségvállaláskor (szerződésen, megrendelésen vagy a 
számlán) biztosítani kell. 
A teljesítés igazolás dokumentálásáról a Hivatal belső szabályzata 
szerint szintén gondoskodni kell. 
Gondoskodni kell az operatív gazdálkodási jogkörök teljes körű, 
szabályszerű végrehajtásáról és dokumentálásáról.  
 
Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalásra nem köteles kifizetésre a 
kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás) és 
nyilvántartására vonatkozó szabályokat alkalmazni kell és az 
előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések 
rendjét az önkormányzatnak belső szabályzatában rögzítenie kell, 
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mely követelmény érvényesült. 
A kiadások teljesítéséhez szükséges a teljesítés igazolás, az 
érvényesítés, és az utalványozás operatív gazdálkodási jogkörök 
ellátása, melyhez a helyesen elkészített, időben kinyomtatott 
utalványrendeletet biztosítani kell.   
 
Az Ávr. 56. § értelmében a kötelezettségvállalást követően 
haladéktalanul gondoskodni kell annak az Áhsz. szerinti 
nyilvántartásba vételéről, ezáltal a kötelezettségvállalás értékéből a 
költségvetési év és az azt követő éveket terhelő rész nyilvántartásba 
vételéről. Bodmér Község Önkormányzata a szállítók tekintetében 
az ASP program által vezetett analitikus nyilvántartással (részletező 
nyilvántartás) rendelkezik (47. mp, 9062 mp). Az analitikus 
nyilvántartás elkészítéséről és leltárhoz való csatolásáról (fennálló 
kötelezettség hiányában is) gondoskodni kell.  
Az analitikus nyilvántartás legalább negyedéves felülvizsgálatáról 
gondoskodni kell. 
A kötelezettségek mérleg szerinti értékét a főkönyv adatai 
alátámasztják, de mérlegleltár elkészítése is szükséges. 
 
Az ASP mellett általánosságban javasoljuk a szerződés nyilvántartás 
és a személyi juttatások elkülönített nyilvántartásának kialakítását.  
 
Az önkormányzat a következő évi megelőlegezésen (állami 
támogatás) kívül egyéb kötelezettségeket nem mutatott ki a 
mérlegében, mely az önkormányzati gazdálkodásban nem jellemző. 
Javasoljuk felülvizsgálni a kötelezettségek szabályszerű 
nyilvántartásba vételének gyakorlatát. 
 
A feladatellátás javítása érdekében az ellenőrzés a következő 
javaslatokat teszi: 
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Intézkedési terv készítésre köteles javaslatok: 
1. Figyelemmel az Áhsz. 5. § (1) bekezdésére, gondoskodni kell 

arról, hogy a mérleg szerinti értéket a főkönyvi kivonaton túl, 
analitikus nyilvántartással és leltárral is alátámasszák. Az 
önkormányzat a szállítók tekintetében az ASP program által 
vezetett analitikus nyilvántartással rendelkezik (47. mp, 
9062 mp), mely elkészítéséről és legalább negyedévenkénti 
felülvizsgálatáról gondoskodni kell.  

2. A kiadások teljesítéséhez szükséges a teljesítés igazolás, az 
érvényesítés, és az utalványozás operatív gazdálkodási 
jogkörök ellátása, melyhez a helyesen elkészített és időben 
kinyomtatott, kontírozott utalványrendeletet (1525 mp) 
biztosítani kell. 

3. Gondoskodni kell a pénzügyi ellenjegyzés szerződésen, 
megrendelésen, mint kötelezettségvállalás 
alapdokumentumán való rögzítéséről. Gondoskodni kell az 
operatív gazdálkodási jogkörök teljes körű, szabályszerű 
végrehajtásáról és dokumentálásáról.  
 

Intézkedési terv készítésre nem köteles javaslatok: 
1. Az ASP kötelezettségvállalás nyilvántartás mellett 

általánosságban javasoljuk a szerződés nyilvántartás és a 
személyi juttatások elkülönített nyilvántartásának 
kialakítását.  

2. Az önkormányzat a következő évi megelőlegezésen kívül 
egyéb kötelezettségeket nem mutatott ki a mérlegében, mely 
az önkormányzati gazdálkodásban nem jellemző. Javasoljuk 
felülvizsgálni a kötelezettségek szabályszerű nyilvántartásba 
vételének gyakorlatát (minden számla rögzítésre kerüljön az 
ASP rendszerben, nem csak a pénzügyileg teljesítettek, és pl. 
a folyamatos teljesítésű számlák a teljesítési időszak évére 
könyvelődjenek). 
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3. A régi pl. közüzemi szerződések tekintetében az éves 
kötelezettségvállalást és a pénzügyi ellenjegyzést a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásból előállított 
kötelezettségvállalási nyilvántartási lapon is célszerű 
dokumentálni (dátum, aláírás rögzítésével).  

A követelés kezelés 
alakulásának 

vizsgálata, illetve a 
kapcsolódó 

mérlegvalódiság 
ellenőrzése 

Annak vizsgálata, hogy 
a követelés kezelése 

miképpen alakult, 
nyilvántartása 

megfelelő-e, illetve az 
éves beszámolóban 

értékelése megfelelő-
e. 

Teljesítmény 
ellenőrzés 

Az ellenőrzés során vizsgáltuk és értékeltük, hogy a követelés 
kezelése miképpen alakult, nyilvántartása megfelelő-e, illetve az 
éves beszámolóban értékelése megfelelő-e. 
 
Az ellenőrzés a 2020. évi pénzügyi dokumentumokra terjedt ki.  
 
Főbb megállapításaink a következők: 
A követelések kimutatásának, állományba vételének, mérlegben 
történő szerepeltetésének alapvető követelménye a jogszerűségből 
ered. A szerződésen alapuló követeléseknél a jogszerűséghez 
szorosan hozzátartozik és elengedhetetlen követelmény, hogy a 
partner cég, az adós a követelést elismerje. 
A vevőket fizetésre felszólító egyenlegközlő bizonylat a leltározás 
alapbizonylata is, mely megküldéséről gondoskodni kell.  
 
Az önkormányzat a vevők tekintetében az ASP program által 
vezetett analitikus nyilvántartással rendelkezik (47. mp, 9062 mp), 
mely adatait a mérleg szerinti értékkel egyeztetni kell. 
 
Bodmér Község Önkormányzata értékelési szabályzattal 
rendelkezik, mely 2020. január 01. napon lépett hatályba és a 
kisösszegű követelések külön szabályozásának kivételével 
(nemleges esetben is rögzítendő) rendelkezik a követelések 
értékeléséről. 
 
A közhatalmi bevételek tekintetében Bodmér Község 
Önkormányzata az ASP által vezetett analitikus nyilvántartással 
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(ASP ADÓ) rendelkezik. Az önkormányzat helyi adó bevételei az ASP 
Adó szakrendszerben rögzítésre kerültek. 
 
A helyi adók tekintetében gondoskodni kell a mérleg, az 
analitikus nyilvántartás és a főkönyv adategyezőségének 
biztosításáról. 
A mérlegben a követeléseket költségvetési évben esedékes 
követelések és költségvetési évet követően esedékes követelések 
szerinti tagolásban kell kimutatni, melyről a helyi adók tekintetében 
is gondoskodni kell. 
A költségvetési évet követően esedékes helyi adó követelések a 
mérlegben nem szerepelnek. 
 
Bodmér Község Önkormányzatánál 2020. évben, adók módjára 
behajtható köztartozással kapcsolatos behajtási cselekményt nem 
indítottak. 
 
A mérlegben a követeléseket a bekerülési értéken kell kimutatni, 
csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés 
visszaírt összegével, mely követelmény a közhatalmi bevételek 
tekintetében érvényesült. 
Az önkormányzat 2020. évben a közhatalmi bevételeken túl 
értékvesztést nem számolt el, mely gyakorlat felülvizsgálatát 
javasoljuk (491 mp.). 
Ha az értékelés során megállapítást nyer, hogy az értékvesztés 
elszámolása nem indokolt, a nemlegességet is írásba kell 
foglalni az értékelési feladatellátás igazolása, a mérleg szerinti 
érték alátámasztása érdekében. 
Bodmér Község Önkormányzatánál a főkönyvi kivonat adatai szerint 
(8432 számla) 2020. évben behajthatatlan követelés elszámolására 
nem került sor. 
A költségvetési évben esedékes követelések mérleg szerinti értékét 
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főkönyvvel alátámasztották. Az analitikus nyilvántartásokat részben 
(ASP ADÓ) elkészítették. A mérleg szerinti értéket az ASP-ADÓ, mint 
tételes analitikus nyilvántartás adatai teljes mértékben nem 
támasztják alá. 
A vevők és az egyéb követelések analitikus nyilvántartását is el kell 
készíteni (nemleges esetben is) és a mérleg mellé csatolni kell. A 
mérleg valódiságának alátámasztásához a leltár elkészítése is 
minden évben szükséges. 
Költségvetési évet követően esedékes követelést az önkormányzat 
nem mutatott ki a 2020. évi mérlegben. 
 
Javasoljuk a helyi adó követelések több bizonylaton való 
szerepeltetésének megszűntetését. 
 
A követelések tekintetében egységes gyakorlat szerint, a 
jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelve kell 
elvégezni az operatív gazdálkodási jogkörök bizonylatokon történő 
rögzítését (pl.: Az Ávr.59. § (5) bekezdése értelmében nem kell 
utalványozni az egységes rovatrend B3, B401, B402, B403, 
B406rovatokon elszámolandó költségvetési bevételeket). A késve 
kinyomtatott utalványrendelet aláírása papír alapon, nem hiteles. 
 
A feladatellátás javítása érdekében az ellenőrzés a következő 
javaslatokat teszi: 
 
Intézkedési terv készítésre köteles javaslatok: 

1. Figyelemmel az Áhsz. 5. § (1) bekezdésére, gondoskodni kell 
arról, hogy mérleg szerinti értéket analitikus nyilvántartás 
(ASP adó és ASP vevők) és leltár is alátámassza. A vevők és 
egyéb követelések analitikus nyilvántartásának elkészítése és 
mérleghez való csatolása nemleges esetben is szükséges. A 
helyi adók tekintetében gondoskodni kell a mérleg, az 
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analitikus nyilvántartás és a főkönyv adategyezőségének 
biztosításáról  

2. Az értékelési szabályzat kiegészítését és felülvizsgálatát 
javasoljuk a kisösszegű követelések értékelésének 
szabályozása tekintetében. 

3. A mérlegben a követeléseket költségvetési évben esedékes 
követelések és költségvetési évet követően esedékes 
követelések szerinti tagolásban kell kimutatni, melyről a 
helyi adók tekintetében is gondoskodni kell. 
 

Intézkedési terv készítésre nem köteles javaslatok: 
1. Az önkormányzat 2020. évben a közhatalmi bevételeken túl 

értékvesztést nem számolt el, mely gyakorlat felülvizsgálatát 
javasoljuk. Ha az értékelés során megállapítást nyer, hogy az 
értékvesztés elszámolása nem indokolt, a nemlegességet is 
írásba kell foglalni az értékelési feladatellátás igazolása, a 
mérleg szerinti érték alátámasztása érdekében. 

2. A követeléseknél elengedhetetlen követelmény, hogy a vevő a 
követelést elismerje. A vevőket fizetésre felszólító 
egyenlegközlő bizonylat a leltár alapbizonylata is, mely 
megküldéséről gondoskodni kell. 

3. Bodmér Község Önkormányzatánál 2020. évben és a vizsgálat 
időpontjáig 2021. évben adók módjára behajtható 
köztartozással kapcsolatos behajtási cselekményt nem 
indítottak, mely felülvizsgálatát javasoljuk. 

4. Az Áht. 38. § (1) bekezdése értelmében javasoljuk az 
utalványozás helyes gyakorlatának felülvizsgálatát és 
kialakítását, összhangban a jogszabállyal és a belső 
szabályzattal. (pl.: Az Ávr. 59. § (5) bekezdése értelmében 
nem kell utalványozni az egységes rovatrend B402. 
Szolgáltatások ellenértéke rovatán elszámolandó 
költségvetési bevételeket) 
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5. Javasoljuk a helyi adó követelések több bizonylaton való 
szerepeltetésének megszűntetését. 

6. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy  
• minden vevő részére teljesítést követően ki kell 

állítani a számlát és azt főkönyvi nyilvántartásba kell 
venni.  

• ha a teljesítés teljes egészében a tárgyévet érinti, az 
évet követően kiállított számlákat a főkönyvben, így a 
mérlegben is, vevő követelésként kell szerepeltetni 
(következő évben esedékes követelés).  

 


