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E l ő t e r j e s z t é s 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2022. május 12-én tartandó ülésére 
 

Tárgy: Jelentés az Önkormányzatot érintő 2021. évi ellenőrzésekről   

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Előkészítette: Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző 

               

                                                    Jogszabállyal nem ellentétes 

                 dr. Szabó Tímea  

                                                                                                       címzetes főjegyző 

 

A zárszámadáshoz kapcsolódóan számot kell adni az előző évben az önkormányzatnál végzett 

ellenőrzésekről, illetve az ellenőrzések során feltárt esetleges hiányosságok pótlásáról, a tett 

intézkedésekről. Ezen törvényi előírásnak teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.  

 

2021. évben az alábbi ellenőrzések voltak Kékkút Község Önkormányzatánál: 

 

I. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának hatósági ellenőrzése a 

Falugondnoki szolgáltatás jogcímen Kékkút Község Önkormányzata által igényelt, a 2021. 

évi központi költségvetésből származó támogatásai igénylése évközi módosításának 

megalapozottságát vizsgálata.  

A felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei 

Igazgatósága által elfogadott mutató megegyezik az Önkormányzat által 2021. évre vonatkozó 

májusi felmérésben szerepeltetett adattal, az Önkormányzat igénylését az Igazgatóság 

megalapozottnak tartja.  

 

II. A Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságának Kékkút Község 

Önkormányzata központi költségvetésből származó támogatásai 2020. évi elszámolása 

megalapozottságának, felhasználása jogszerűségének megállapítására irányuló hatósági 

ellenőrzése során az Igazgatóság eltérést nem állapított meg.  

 

IV. A 2021. évi ellenőrzési ütemtervben elfogadottak alapján az Önkormányzatnál 

szabályszerűségi ellenőrzés történt, az ellenőrzési programban meghatározottak alapján. Az 

ellenőrzést Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr végezte. Az ellenőrzés tárgya az 

önkormányzati tulajdonú gépjármű használatának és üzemanyag elszámolásának ellenőrzése. 

Az ellenőrzés során a következő észrevételeket, javaslatokat tette a belső ellenőr: 

- A gépjármű üzemeltetési szabályzatot aktualizálni szükséges, amiben még az LNJ 132 

forgalmi rendszámú gépkocsi szerepel. 

- A gépjármű üzemeltetési szabályzatot szükséges kiegészíteni a tankolási kártya 

használatainak szabályaival. 

- Az üzemanyag vásárlásnál kapott visszaigazoló szelvényt javaslom az utólagosan 

kapott számla mellékleteként csatolni. 

A feltárt hiányosságokkal kapcsolatban az intézkedési tervet elkészítettük, amely jelen 

előterjesztés mellékletét képezi.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Határozati javaslat: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…/2022. (…) HATÁROZATA 

 

a  2021. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021-ben végzett ellenőrzésekről 

szóló jelentést és a belső ellenőr által feltárt hiányosságok megszüntetésére irányuló 

intézkedési tervet tudomásul veszi, és elfogadja azt. 

 

 

Kékkút, 2022. május 6. 

 

 

                                                                                                              Kardosné Csaba Gyöngyi 

                                                                                                                       polgármester 


