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Sorszám 
Megállapítás 

Javasolt intézkedések 
Intézkedés Felelős 

Végrehajtás 
határideje 

Végrehajtás 
dátuma 

1/1.  Az Intézményvezető készítse el, és 
aláírásával adja ki a Közösségi Ház 
számviteli politikáját, és a Szt 14. § (5) 
bekezdésében felsorolt szabályzatait, 
megfelelve az Áhsz 50. § (2) bekezdés b) 
pontjának 

A számviteli politika keretében el kell 
készíteni: 
- az eszközök és a források 
leltárkészítési és leltározási 
szabályzatát; 
- az eszközök és a források értékelési 
szabályzatát; 
-az önköltségszámítás rendjére 
vonatkozó belső szabályzatot; 
-a pénzkezelési szabályzatot. 

Felelős: Pénzügyi és 
Adó Iroda vezető 
 
Jóváhagyó  
Intézményvezető 

Határidő: 
Intézkedés 
kérése 
szabályzat 
elkészítésére: 
megtörtént   
Határidő 
szabályzat 
elkészítésére a 
2020. dec. 15.-ei 
intézkedési terv 
alapján 
2021.02.28.    
Felelős: Pénzügyi 
és Adó Iroda 
vezető 

Elkészült 
2021.01.28  
 
A szabályzat 
hatályos 2021. 01. 
01.-vel 

1/2 Az intézményvezető intézkedjen, hogy 
készítsék el az Önköltségszámítási 
szabályzatban az intézmény által nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó az Áhsz. 50 § 
(3) előírt kalkulációt  

Önköltség számítási szabályzat 
elkészítése a rend a Közösségi Ház 
által nyújtott szolgáltatásokra 
vonatkozóan 

Elkészítéséért:  
Intézményvezető 
 
Jóváhagyásáért:  
Intézményvezető 

  



1/3. Az Intézményvezető intézkedjen, hogy a 
kisösszegű követelések elkülönített 
nyilvántartásának módját az Eszközök és 
Források értékelési szabályzatában 
megjelöljék, az Áhsz. 50. § szakasz (2) 
bekezdés b) pontja alapján  

Eszközök és Források értékelési 
szabályzatában meghatározásra kerül 
a kisösszegű követelések elkülönített 
nyilvántartásának módja. 

Elkészítéséért: 
Pénzügyi és Adó 
Iroda vezető 
 
 
Jóváhagyásáért: 
Intézményvezető 

Határidő: 
Intézkedés 
kérése 
szabályzat 
elkészítésére: 
megtörtént    
Határidő 
szabályzat 
elkészítésére: a 
2020. december 
15.-ei 
intézkedési terv 
alapján  
2021.02.28.     

Elkészült 
2021.01.28  
 
A szabályzat 
hatályos 2021. 01. 
01.-vel 

1/4. Az Intézményvezető intézkedjen, hogy a 
Közösségi Ház önálló  Számlarendje 
készüljön el, amely tartalmazza az 
intézmény által használt kormányzati 
funkciók szerint alábontott nyilvántartási 
ellenszámlákat, megfelelve az  Áhsz. 51 § 
szakasz (2) bekezdésének 

Intézményspecifikus számlarend 
elkészítése, amely tartalmazza a 
kormányzati funkció szerint 
alábontott nyilvántartási számlákat 
tartalmazó számlatüköröt,  

Elkészítéséért: 
Pénzügyi és Adó 
Iroda vezető 
 
Jóváhagyásáért: 
Intézményvezető 

Határidő: 
Intézkedés 
kérése 
szabályzat 
elkészítésére: 
megtörtént    
Határidő 
szabályzat 
elkészítésére: a 
2020. december 
15.-ei 
intézkedési terv 
alapján  
2021.02.28.     

Elkészült 
2021.01.28  
 
A szabályzat 
hatályos 2021. 01. 
01.-vel 

1/5.  Az Intézményvezető intézkedjen, hogy a 
Gazdálkodási szabályzatot egészítsék ki a 
javaslattételi, engedélyezési, jóváhagyási, 
kontroll és beszámoltatási eljárásokkal, a 

Gazdálkodási szabályzat elkészítése, 
kiegészítve a javaslattételi, 
engedélyezési, jóváhagyási, kontroll 
és beszámoltatási eljárásokkal, a 
felelősségi körökkel.  

Elkészítéséért: 
Pénzügyi és Adó 
Iroda vezető 
 
 

Határidő: 
Intézkedés 
kérése 
szabályzat 
elkészítésére: 

Elkészült: 
2021.01.28  
 



felelősségi körökkel, az Ávr. 13 § (4b) 
bekezdés előírásai alapján  

Jóváhagyásáért: 
Intézményvezető 

megtörtént    
Felelős: 
Intézményvezető  
Határidő 
szabályzat 
elkészítésére: 
2021.02.28.    
Felelős: Pénzügyi 
és Adó Iroda 
vezető 

A szabályzat 
hatályos 2021. 01. 
01.-vel 

1/6. Az Intézményvezető intézkedjen, hogy az 
Ávr. 60 § szakasz (3) bekezdésében előírt 
nyilvántartás megfeleljen a jogszabályi 
előírásnak, vezetése legyen folyamatos és 
naprakész 

.A kötelezettségvállalásra, pénzügyi 
ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, 
érvényesítésre, utalványozásra 
jogosult személyekről és aláírás-
mintájukról - a gazdálkodási 
szabályzat mellékletében 
meghatározott formában, a  
szabályzatában foglaltak szerint 
naprakész nyilvántartást vezetése. 

Nyilvántartás 
elkészítéséért: 
Pénzügyi és Adó 
Iroda Vezető 
 
Jóváhagyásáért: 
Intézményvezető 
 
Nyilvántartás 
naprakészségéért 
felelős : Pénzügyi és 
Adó Iroda vezető 

Határidő: 
Intézkedés 
kérése 
nyilvántartás 
kiegészítésére: 
megtörtént    
Felelős: 
Intézményvezető  
Határidő: 
nyilvántartás 
kiegészítésére: 
2020.12.31.    
Felelős: Pénzügyi 
és Adó Iroda 
vezető 

Elkészült 
2021.01.28  
 
A szabályzat 
hatályos 2021. 01. 
01.-vel 

  



1/7.  Az Intézményvezető  intézkedjen, hogy az  
az Ávr. 13 § (2) bekezdésében felsorolt 
szabályzatokat készítsék el a Közösségi 
Házra vonatkozóan  
b) a beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos eljárásrendet 
 

-beszerzések lebonyolításával 
kapcsolatos szabályzat elkészítése  

Elkészítéséért és 
aláírásával történő 
kiadásért:  
Intézményvezető 
 
 
 

Szabályzatok 
elkészítésének 
határideje volt a 
2020. december 
15-i intézkedési 
terv alapján: 
2021.02.28  
 
 
 

Szabályzat 
elkészült 2021. 01. 
28, hatályos 2021. 
01.01 
 



1/8.  Az Intézményvezető intézkedjen, hogy 
készüljön el a Közösségi Házra vonatkozó 
integritást sértő események kezelésének 
eljárásrendje, megfelelve a Bkr. 6. § (4) 
előírásának megfelelően.  

Integritást sértő események 
kezelésére vonatkozó eljárásrend 
elkészítése, amely tartalmazza az 
alábbi szabályokat eljárásokat és 
módszertanokat: 
a bejelentett kockázatok és 
események előzetes értékelése, 
a kivizsgálásához szükséges 
információk összegyűjtése, az 
érintettek meghallgatása, 
 a vonatkozó dokumentumok 
átvizsgálása, a szervezeti integritást 
sértő események elhárításához 
szükséges intézkedések és az 
alkalmazható jogkövetkezmények, a 
bejelentő szervezeten belüli védelme, 
illetve elismerése, valamint a 
vizsgálat eredményéről való 
tájékoztatás, a szervezeti integritást 
sértő események bekövetkezésének 
megelőzése vonatkozásában  
Integrált kockázatkezelési rendszer 
kiegészítése a Társulás gazdálkodási 
sajátosságaival  (kockázatok 
felmérése, azonosítása, szükséges 
intézkedések meghatározása, 
megtett intézkedések folyamatos 
nyomon követése, visszacsatolás) 
 

Elkészítéséért és 
aláírásával történő 
kiadásért:  
Intézményvezető 

Az eljárásrend 
elkészítésének 
határideje volt a 
2020. december 
15-i intézkedési 
terv alapján: 
2021.02.28 

Szabályzat 
elkészült és 
hatályos  
2020.09.15 



1/9.  Az Intézményvezető intézkedjen, hogy 
kerüljön módosításra a Közösségi Ház 
vonatkozó Integrált Kockázatkezelési 
szabályzat, megfelelve a Bkr. 6 § (4) 
bekezdés és a 7. § szakasz előírásának 
megfelelően 

Integritást sértő események 
eljárásrendjének elkészítése 
Integrált kockázatkezelési rendszer 
működtetése 
Integrált kockázatkezelési rendszer 
kiegészítése az Intézmény 
gazdálkodási sajátosságaival  
(kockázatok felmérése, azonosítása, 
szükséges intézkedések 
meghatározása, megtett 
intézkedések folyamatos nyomon 
követése, visszacsatolás) 
Integrált kockázatkezelési rendszer 
koordinálására felelős személy 
kijelölése 

Elkészítéséért és 
aláírásával történő 
kiadásért:  
Intézményvezető 

Szabályzat  
elkészítésének, 
módosításának  
határideje volt a 
2020. december 
15-i intézkedési 
terv alapján: 
2021.02.28 

 

1/10. Az Intézményvezető intézkedjen, hogy a 
jövőbeni kötelezettségvállalásra kizárólag 
szabályszerű pénzügyi ellenjegyzést 
követően kerüljön sor, megfelelve az Áht. 
37. § szakasz (1) bekezdés előírásának, a 

Kötelezettség vállalás során kiemelt 
figyelmet kell fordítani az alábbiakra:  
kötelezettséget vállalni, csak 
pénzügyi ellenjegyzés után, a 

 
Felelős : 
Intézményvezető 
 

Határidő 
Folyamatos 
 
Kijelölések, 
nyilvántartás 

Határidő  
Folyamatos 



pénzügyi ellenjegyzést kizárólag olyan 
személy végezheti, aki az Ávr. 55. § szakasz 
(2) bekezdés alapján jogosult erre.  
 

pénzügyi teljesítés esedékességét 
megelőzően írásban lehet.  
-Pénzügyi ellenjegyzésre a gazdasági 
vezető, vagy az általa írásban kijelöl 
költségvetési szerv alkalmazásában 
álló személy írásban jogosult 
 

vezetése 
folyamatos 

1/11 Az Intézményvezető intézkedjen, hogy a 
jövőben minden esetben alkalmazzák az 
Ávr. 57. § (1) bekezdése szerinti teljesítés 
igazolást, ha az Áht. 38. § (1) bekezdése 
előírja 

A kiadási előirányzatok terhére 
történő utalványozásra - a Kormány 
rendeletében meghatározott 
kivételekkel - a teljesítés igazolását, 
és az annak alapján végrehajtott 
érvényesítést követően kerülhet sor. 

Felelős  
Intézményvezető 

Határidő 
Folyamatos 

Határidő 
Folyamatos 

1/12.  Az Intézményvezető gondoskodjon arról, 
hogy az érvényesítő az Ávr. 58. § szakasz 
(1) bekezdés előírásának megfelelő 
ellenőrzési feladatokat végezze el, továbbá 
kizárólag olyan személy érvényesítsen, aki 
az Ávr. 55. § szakasz (2) és 58. § szakasz (4) 
bekezdései alapján erre jogosult 

Kifizetések esetén a teljesítés 
igazolása alapján az érvényesítőnek 
ellenőriznie kell az összegszerűséget, 
a fedezet meglétét és azt, hogy a 
megelőző ügymenetben az Áht., az 
államháztartási számviteli 
kormányrendelet és az Ávr., továbbá 
a belső szabályzatokban foglaltakat 
megtartották-e. 
-Érvényesítésre a gazdasági vezető, 
vagy az általa írásban kijelöl 
költségvetési szerv alkalmazásában 
álló személy írásban jogosult 
 

Felelős: 
Intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 

Határidő: 
Folyamatos 
 
Kijelölések, 
nyilvántartás 
vezetése 
folyamatos 
 

Határidő  
Folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gyál, 2021. …………………………………………. 

 

 

                     ………………………………..                    …………………………………….. 



  Pápai Mihály                   Bretus Imre 

  Polgármester                Intézményvezető 

 

 

Az intézkedési tervben foglaltakat megismertem, tudomásul vettem: 

Név                         Aláírás       Dátum 

 

Rozgonyi Erik címzetes főjegyző       ……………………………………… 

 

Pap Krisztina aljegyző        ……………………………………… 

 

Diera Éva irodavezető        ……………………………………… 

 

 


