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1. függelék 

 
 Nagylózs  Község  Önkormányzata és költségvetési szerveinél  

2018. évben lefolytatott ellenőrzések bemutatása 
 
 

Tárgy Cél Típus Megállapítás / Intézkedési terv készítésére köteles javaslat 

 
A 2018. évi 
költségvetés tervezés 
szabályszerűségének 
ellenőrzése 
 

 
Annak vizsgálata, 
hogy a 2018. évi 
költségvetés 
tervezés folyamata 
és dokumentálási 
rendje megfelel-e a 
hatályos 
jogszabályoknak. 
 
 

 
Szabályszerűségi  

ellenőrzés 
 

Az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást 
középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell 
folytatni. 
Nagylózs Község Önkormányzata pénzügyi-gazdálkodási feladatait a 
Sopronkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, mely 
gondoskodott a költségvetés tervezés végrehajtásáról. 
Az Áht. 28/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat valamint az általa 
irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben megállapított 
bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti 
részletezéséről az Ávr-ben foglaltak szerint elemi költségvetést kell 
készíteni.  
A költségvetési rendeletnek és az elemi költségvetésnek kiemelt 
előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási 
kiadási előirányzati szinten meg kell egyeznie, mely követelmény 
érvényesült. 
Az Áht. 23. § (2) bekezdésébe foglalt tartalmi követelményeknek a 
2018. évi költségvetési rendelet megfelelt. 
Javasoljuk, hogy a rendeletben –mivel szerkezetében alkalmas- 
számítsák ki és mutassák ki az Áht. 23. § (2) c) pontjában foglaltaknak 
megfelelően a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és 
működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a 
felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban. 
 
A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített gazdálkodási 
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adatokról a költségvetési rendelet előterjesztésének részeként a 
polgármester a képviselő-testületnek írásban nem számolt be, de a 
2018. évi átmeneti időszak gazdálkodási adatai a 2018. évi költségvetési 
rendeletbe beépültek. 
Az ellenőrzés a 2018. évi költségvetés tervezés folyamatának és 
dokumentálásának rendjét megfelelőnek ítélte meg. Az Áht. 23. § (2) 
bekezdésébe foglalt tartalmi követelményeknek a 2018. évi 
költségvetési rendelet megfelelt. A feladatellátás javításának érdekében 
az ellenőrzés a következő javaslatot teszi: 
 

1. A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáig teljesített 

gazdálkodási adatokról a költségvetési rendelet 

előterjesztésének részeként a polgármesternek a képviselő-

testület részére be kell számolnia.  

2. Az Áht. 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat évente, 

legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban 

állapítsa meg a)a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 

szerinti saját bevételeinek és b)a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti 

adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várható összegét. 

3. Az Ávr. 27. § (1) bekezdése értelmében a jegyző a költségvetési 

rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, 

melyről gondoskodni kell.  

4. Javasoljuk, hogy a rendeletben –mivel szerkezetében alkalmas- 

számítsák ki és mutassák ki az Áht. 23. § (2) c) pontjában 
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foglaltaknak megfelelően a költségvetési egyenleg összegét 

működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a 

felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege 

szerinti bontásban. 

A javaslatok intézkedési terv készítésre kötelesek. 
A helyi adókkal 
kapcsolatos 
értékvesztés és 
visszaírás rendjének 
vizsgálata 

Annak vizsgálata, 
hogy az 
értékvisszaírás és 
értékhelyesbítés 
gyakorlata 
megfelel-e a 
vonatkozó 
jogszabályoknak. 
 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

Nagylózs Község Önkormányzata értékelési szabályzattal rendelkezik. 
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat a követelések 
értékvesztését megfelelő időszakonként helyes összeggel állapította 
meg és rögzítette a főkönyvben. 
Nagylózs Község Önkormányzata nem él a piaci értéken történő 
értékelés lehetőségével, így értékhelyesbítés elszámolására nem került 
sor. 
Az ellenőrzés az értékvesztés elszámolásának rendjét megfelelőnek 
ítélte meg, javaslat megfogalmazására nem kerül sor. 
 

 


