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Melléklet a 84/2018.{V.31.) számú határozathoz: 

NYILATKOZAT 

Alulírott Dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 
2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam 

a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony 
működéséről, 

olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és 
értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, 
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, 
az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek 
megfelelő ellátásáról, 
a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, 
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséről, 
a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről 
és hitelességéről, 

a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
az intézményi számviteli rendről, 
olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és 
szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és 
közösségi szabályoknak, 
arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok 
elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott 
feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás 
rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan 
értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem 
eleget: 

1. Kontrollkörnyezet: 

1.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala ( a továbbiakban: Hivatal) a 
hatályos, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt. 
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1.2. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzatában és a munkaköri leírásokban a 
szervezeti struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok 
egyértelműen szabályozva voltak. A munkaköri leírások aktualizálása folyamatosan megtörtént. A 
Hivatal minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humán erőforrás 

kezelés. 

1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a 
szervezet tagjai számára megismerhető volt mind a Hivatal, mind Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata vonatkozásában. 

1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő 

szabályzatok, így különösen: 

- a Számv. tv. által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az 
eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata; eszközök és források értékelési 
szabályzata; önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat; pénzkezelési szabályzat, a 
kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a 
felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és se lejtezéséről szóló szabályzat), 

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) által előírt 
szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat), 

- a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat, 
- a belső szervezeti egységek ügyrendjéről szóló szabályzat, 
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény által előírt szabályzat, 
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat, 
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, 
- informatikai biztonsági, adatvédelmi és üzemeltetési szabályzat, 
- információ átadási szabályzat, 
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat, 
- fizikai biztonságra vonatkozó szabályzatok, 
- a pályázatokkal kapcsolatos eljárási rendről szóló szabályzat, 
- az ingatlanvagyon kataszter vezetés rendjéről szóló szabályzat, 
- a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat. 

1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, 
jogszabályban nem szabályozott kérdések különösen az alábbiak tekintetében: 

- tervezéssel, gazdálkodással - így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés 
igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs 
részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési 
adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek, 

- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend, 
- a belföldi és külföldi kiküldetések elrende lésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos 

kérdések, 
- az anyag- és eszközgazdálkodás számviteli politikában nem szabályozott kérdései, 
- reprezentációs kiadások felosztása, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya, 
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje, 
- mobiltelefonok és mobil távközlési szolgá ltatások igénybevételének rendje, 

,---- ..... 
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- közérdekű adatok megismeresere irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően 

közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje, 
- bélyegzők kezelésének és nyilvántartásának rendje, 
- központi postázó működési szabályzata. 

1.6. A Hivatal belső szervezeti egységeire vonatkozó szabályokat kialakítottam és írásban rögzítettem 
a belső szervezeti egységek ügyrendjeiben. 

1.7. A Hivatal belső szervezeti egységeire lebontott ellenőrzési nyomvonala kialakításra került, 
írásban rögzített, aktualizálása folyamatosan történt. A főfolyamatok teljesen lefedték a 
működési struktúrát. Az alfolyamatok még nem kellő részletezettségüek, de a belső ellenőrzés 
javaslatai alapján folyamatosan történt a kiegészítésük, pontosításuk. 

1.8. 2017. január 1. napjától hatályos belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt. 

1.9. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi 
kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak. A belső ellenőrzés 
2017. évben kiemelt figyelmet fordított a kontrolltevékenységet végzőknél a munkaköri leírás 
feladat- és felelősség : körének egyértelmű meghatározására. Hiányosságok voltak 
megállapíthatóak a munkaköri leírások és a belső szabályzatok között, de ezek javítására azonnali 
intézkedések történtek. 

1.10. A Kttv.-nek valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 
10/2013.(Vl.30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került. 

1.11. A Hivatal hatályos szervezeti és működési szabályzata rendelkezett a köztisztviselőivel szemben 
támasztott alapvető etikai követelményekről és a vezetőkkel szemben támasztott további etikai 
követelményekről. A Hivatalban olyan szervezeti struktúra került kialakításra, melyben 
biztosított a hivatásetika betartása, az esetleges etikai vétségek feltárása, kivizsgálása és szükség 
esetén a szankcionálása is következetesen és átlátható módon megvalósult. 

1.12. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós 
kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános 
eljárásrend meghatározásával hozzájárult a korrupciós kockázatok Hivatalon belüli hatékony 
kezeléséhez, valamint a Hivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen 
kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást 
sértő események kezelésének eljárásrendjét. 

1.13. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazza a 

a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, 
a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, 
az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, 
a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, 
a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedéseket, 
az alkalmazható jogkövetkezményeket, 

R E G Y H Á Z A 
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a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizsgálat 
eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat, 
a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére kialakított eljárási 

sza bá lyo kat. 

1.14. A Hivatalban kialakításra került az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, az integrált 
kockázatkezelési szabályzat elfogadásával. 

1.15. A Hivatalban az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölése 
megtörtént a belső kontroll koordinátor személyében. 

A szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a 
szabályzat módosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy 
azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, a vonatkozó rendelkezések 
betartását kötelezőnek tekintik. 

A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatai ellátáshoz szükséges és a megfelelő 
szakértelemmel rendelkező munkaerővel. A köztisztviselők a munkakörükhöz a jogszabály által előírt 
képzettséggel rendelkeztek. A Hivatal működésében biztosított volt, hogy a szakmai felkészültség, a 
pártatlanság és elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség értékei érvényre jussanak, valamint a 
közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben. 

2. Integrált kockázatkezelési rendszer: 

A Hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működött, megtörtént a működésben, 

gazdálkodásban rejlő kockázatok dokumentált felmérése, beazonosítása. A belső szervezeti egységek 
vezetői a főfolyamatokban rejlő kockázatokat értékelték és minősítették, szükség esetén intézkedést 
tettek azok mérséklése, megszüntetése érdekében. A főfolyamatoknak a részfolyamatokra történő 
alábontása még nem teljes körűen történt meg, és így azok beazonosítása, minősítése sem teljes. A 
kockázati tűréshatár meghatározásra került, de a kockázatok összesítése nem történt meg. 
Összességében az integrált kockázatkezelés folyamata elindult, fejlesztése folyamatosan történik, a 
2017. éves kockázatelemzéshez minden belső szervezeti egység kialakította a minősítés feltétel 
rendszerét {kockázati kritérium mátrix). A belső ellenőrzés javaslatokat fogalmazott meg annak 
érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen. 

3. Kontrolltevékenységek: 

3.1. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenységre biztosított volt a szervezeti célok 
elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kulcskontrollok kiépítése, ezek 
megfelelően működtek. 

3.2. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési 
tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való 
elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumait. 

W'N\V,J\IYUU:GY'HAZA4M .J 
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3.3. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi 
szempontú megalapozottsága. 

3.4. A Hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, 

ellenjegyzése. 

3.5. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könywezetés és beszámolás alapján 
biztosított volt a gazdasági események elszámolása. 

3.6. Biztosított volt a Hivatalban a döntések előkészítése, azok jóváhagyása és az elszámolások 
feladatköri elkülönítése. 

3.7. A Hivatalban biztosított volt a belső szabályzatokban a felelősségi körök meghatározásával a 
következők szabályozása: 

engedélyezései, jóváhagyási és kontrolleljárások, 
a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, 
beszámolás. 

A Hivatalban a kulcskontrollok (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolá s, érvényesítés, 
utalványozás} megfelelően működtek . A megelőző (preventív) kontrollok működtek. Az 
engedélyezési és Jóváhagyási eljárások a kiadmányozási szabályzatban meghatározott jogosultak által 
valósult meg. A feladat- és felelősségi körök elhatárolása megtörtént, ugyanakkor az aktualizálásra 
nagyobb figyelmet kell fordítani. A hozzáférési jogosultságok szabályozása megtörtént, de a 
nyilvántartás vezetése elmaradt. A feltáró (detektív} kontrollok területén a belső ellenőrzés által 
megfogalmazott megállapítások, javaslatok, következtetések figyelembe vétele megtörtént. A 
célkitűzések teljesülésének mérésére a belső szervezeti egységek vezetői a vezetői ellenőrzési 

rendszert működtetik. 

4. Információs és kommunikációs rendszer: 

4.1. A Hivatalban kialakítottam és működtettem a külső és belső információáramlás biztosítására 
szolgáló információs csatornát. Biztosított a Hivatalon belül a fentről lefelé történő 

kommunikáció és az alulról felfelé történő információáramlás, így a megfelelő információ 
megfelelő időben eljutott az illetékes szervhez, belső szervezeti egységhez, személyhez. 

4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami 
és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben 
meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak . A vezetői 

információs rendszerben biztosított volt minden olyan információ fel lelhetősége, amely 
szükséges a vezetői döntések meghozatalához. 

4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének 
dokumentálása Az iratok kezelésének eljárásrendjét az iratkezelési szabályzatban rögzítettem, 
így eleget tettem az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés 
gyakorlata megfe lelt az előírásoknak. 

WwW,HYllilf.GYH.Al-'-r4U 
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A Hivatalban a belső kommunikáció egyik megjelenési formája a vezetői értekezlet, melynek 
keretében heti rendszerességgel biztosítom az aktuális feladatok, problémák, közgyűlési 

előterjesztések megbeszélését. A külső kommunikáció egyik eszköze Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja, ahová a jogszabályokban meghatározott kötelező tartalmak 

kerültek feltöltésre, illetve az állampolgárok Hivatallal történő kommunikációját elősegítő tartalmak 

találhatóak. 

S. Nyomon követési rendszer (monitoring): 

Kialakítottam a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító 
rendszert. Az operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzés 
által valósult meg, melynek eszközei a kiadmányozás, szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, 
számonkérés voltak. 

A belső ellenőrzés i osztály szervezeti és funkcionális függetlenségét biztosítottam, a működésükhöz 
szükséges források rendelkezésre álltak. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok megfelelő 
intézkedési terv készítésével és azok végrehajtásával megszüntethetőek, illetve a kockázatok 
csökkenthetőek. A beszámolás évében gondoskodtam a külső ellenőrzések javaslatai alapján készült 
intézkedési tervek végrehajtásáról és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011.(Xll.31.) Korm.rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartás 
vezetéséről. 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan t ükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat 
és bevételeket . 

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője tárgyévben esedékes továbbképzési 
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében eleget tett. 

Nyíregyháza, 2018. május 22. 

WWW,.,,.Ttale'fH.AZA.MU 
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J. melléklet a 3 7012011. (XJJ. 31.) Korm. rendelethez 

N YILATKOZA T 

A) Alulírott Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda (4400, Nyíregyháza. Tas 

u. 1-3.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem. hogy az 

e l őírásoknak megfelcloen 20 l 7. évben az általam veLetett költségvetési szervnél 

gondoskodtam 

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, 

gazdaságos és hatékony működéséről, 

- a költségvetési szerv vagyonkeLelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről , az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 

meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról , 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság. eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről , azok 

teljességéről és hitelességéről , 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről , 

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az 

elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött 

célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják 

hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E 

tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos 

információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak 

szerint tettem eleget: 

Kontrollkömyezet: 

Olyan kontrollkömyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, 

nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. 



Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán 

megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek . 

Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a 

feladatokról és jogkörökről. Az Eszterlánc Északi Óvoda valamennyi tevékenysége és 

célja összhangban van a szabályszerűséggel, szabályozottsággal , valamint a 

gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel. Fontos számunkra az 

alkalmazandó törvények és jogs.rnbályok betartása. 

Kockázatkezelési rendszer: 

A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a 

kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és 

felelősségét. 

Kontroll tevékenységek: 

A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való 

hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának 

megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések 

megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. 

Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről 

jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. 

Információs és kommunikációs rendszer: 

Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak 

rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Központi szerepet játszik 

a megfelelő kapcsolattartás és az óvoda egyes céljainak elérésében segít a már kialakult 

arculat megerősítésében. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs 

rendszer. 

Nyomon követési rendszer (monitoring): 

A folyamatos monitoring beépül az óvodánk mindennapi tevékenységébe, magába foglalja 

a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő 

bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. 

A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat 

korrigálni. 

2 



Kijelentem, hog} a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 

megfelelően. átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre 

vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági \ezetője eleget tett tárgyévben esedékes 

továbbkép.t:ési kötelezettségének a belso kontrollok témakörében: 

igen - nem 

Nyíregyháza, 2018. február 28. 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban 

megtenni: 

Kelt: 

P.H. 

aláírás 
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1. melléklet a 370/2011 . {XII. 31.} Korm. rendelethez41 

NYILATKOZAT 

A)Alulírott Skarbit Józsefné a Gyermekek Háza Déli Óvoda költségvetési szerv vezetője 
jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 évben az 
általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam 

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, 
gazdaságos és hatékony működéséről, 

a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon 
rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, 

azok teljességéről és hitelességéről, 
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
- az intézményi számviteli rendről, 
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 
jogszerusegere és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az 
elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött 
célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják 
hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E 
tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos 
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az 
alábbiak szerint tettem eleget: 

Kontroll környezet: 

A 2017-es évben sok jogszabály módosult és újak megjelentek meg, aminek az értelmezése 
és a saját óvodai dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott. 
Az így kialakult szabály rendszerünk megfelelően biztosítja a szervezeti struktúrát 
egyértelműek a felelőségi hatásköri viszonyok a feladatok, a humánerőforrás kezelés 
megfelelő . 

A teljesítményértékelés és annak részeként a minősítés, tanfelügyelet elősegíti a dolgozók 

felelős munkavégzését. Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amely alapján 

biztonsággal végezheti munkáját, mert t iszt ába van a kötelezettségeivel és a jogaival 

egyaránt. Az óvodapedagógusok az óvoda és saját anyagi l ehetőségeikhez mérten részt 

vesznek a kötelező továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez kapnak 

segítséget. 

Óvodánkban végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak 
aktualizálása folyamatos, az ellenőrzések javaslatainak figyelembe vételével. A belső 



1. melléklet a 370/2011 . {XII. 31.) Korm. rendelethez"1 

NYILATKOZAT 

A)Alulírott Skarbit Józsefné a Gyermekek Háza Déli Óvoda költségvetési szerv vezetője 
jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 évben az 
általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam 

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű , eredményes, 

gazdaságos és hatékony működéséről, 
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon 

rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről , 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, 
azok teljességéről és hitelességéről, 
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
- az intézményi számviteli rendről, 

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 

jogszerusegere és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az 
elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött 
célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják 
hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E 
tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos 
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az 
alábbiak szerint tettem eleget: 

Kontroll környezet: 

A 2017-es évben sok jogszabály módosult és újak megjelentek meg, aminek az értelmezése 
és a saját óvodai dokumentumaink, szabályzataink módosítása folyamatos feladatot adott. 
Az így kialakult szabály rendszerünk megfelelően biztosítja a szervezeti struktúrát 
egyértelműek a felelőségi hatásköri viszonyok a feladat ok, a humánerőforrás kezelés 
megfelelő . 

A teljesítményértékelés és annak részeként a minősítés, tanfelügyelet elősegíti a dolgozók 

felelős munkavégzését. Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással, amely alapján 

biztonsággal végezheti munkáját, mert tisztába van a kötelezettségeivel és a jogaival 

egyaránt. Az óvodapedagógusok az óvoda és saját anyagi lehetőségeikhez mérten részt 

vesznek a kötelező továbbképzéseken, ahol a munkájuk hatékonyabb végzéséhez kapnak 

segítséget. 

Óvodánkban végzett működési folyamatok szabályozottak, az ellenőrzési nyomvonalak 

akt ualizálása folyamatos, az ellenőrzések javaslatainak figyelembe vételével. A be l ső 



ellenőrzés javaslatai alapján dokumentáltan és folyamatosan helyükre kerülnek a megfelelő 
ellenőrzési pontok a különböző tevékenységekben. A kontrollpontok a munkafolyamatokba 
beépítettek, a kontrollok alkalmasak a hibák kiszűrésére . A kiszűrt hibák korrigálása minden 
esetben megtörténik vagy az észlelés szintjén azonnal, vagy a belső ellenőrzés 

megállapításainak és javaslatainak figyelembe vételével utólagosan. 

Kockázatkezelési rendszer: 

A kockázatkezelési rendszerünk működtetése során felmértük a fő folyamatainkban rejlő 

kockázatokat, a bekövetkezés valószínűségét, a szervezetre gyakorolt hatását, a kockázat 

kezelhetőségét és jelentőségét, meghatároztuk a szükséges intézkedéseket a kockázatok 
kezelésére. 
Figyelmet fordítottunk arra is, hogy a kockázatkezelést minden fő folyamatba beépítsük, és 
hogy a szervezet minden tagja megértse a kockázatkezelés fontosságát .. 
Az óvoda minden dolgozójának a szervezeti célkitűzésekre kell a figyelmét összpontosítani, 
valamint a saját feladataival kapcsolatos kockázatokat kell felismernie és azok kezelését kell 
szorgalmaznia. A feltárt kockázatokat, valamint az azok kezelésére vonatkozó javaslatokat a 
óvodavezető helyetteseken, tagintézmény vezetőkön, telephely felelősökön keresztül kell 

jelezni a székhelyintézmény vezetőjének. 

Kontrolltevékenységek: 
A kontrolltevékenységekkel biztosítjuk a kockázatok kezelését, amelyek hozzájárulnak a 
szervezet céljainak eléréséhez. A kontrolltevékenység részeként a tevékenységekre 
vonatkozóan biztosítjuk a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést 

(FEUVE). Intézményünk önállón működő költségvetési szerv ,pénzügyi gazdasági feladatait a 
Eszterlánc Északi Óvoda gondnokság látja el. A kulcskontrolok különösen a pénzügyi kihatású 

döntések, a költségvetési gazdálkodás és a gazdasági események elszámolása 
vonatkozásában működnek, így a teljesítésigazolás, ellenjegyzés az utalványozás a 
székhelyintézmény vezetőjének fontos feladata . A gazdálkodás, a pénzügyi teljesítések 

rendje megfelelően szabályozott. A rendszeresen aktualizált kötelezettségvállalás rendjéről 
szóló szabályzatunk biztosítja, hogy jogosulatlan kifizetések, visszaélések ne történjenek. 
Az óvoda rendelkezik adatkezelési szabályzat, így a hozzáférési jogosultságok korlátozása, 
illetve az illetéktelen személyek hozzáférésének megakadályozása rendben szabályozott, 
megoldott. 

Információs és kommunikációs rendszer: 

Az óvodában a belső kommunikáció eszközei a különböző szintű vezetői értekezletek, 
nevelőtestületi értekezletek, alkalmazotti értekezletek. melynek keretében az óvoda 
működését érintő, fontos információkat adunk át a dolgozók részére. Áttekintjük az egyes 
aktuális feladatokat, különösen a törvényi változások következtében módosítandó 
dokumentumok tekintetében 
A különböző szintű ( nagyvezetői, kisvezetői, kibővített vezetőségi, nevelőtestületi, 

alkalmazotti ) értekezlet keretében van arra is lehetőség, hogy bármelyik vezető (székhely 
vezető, helyettesek, tagintézmény vezető, telephely felelős megossza az aktuális 
problémákat, teendőket kollégáival és meghallgassa a kollégák véleményét javaslatait . 
Minden értekezletről emlékeztető jelenlétív készül, amit az óvoda munkatársai 
megtekinthetnek a óvodatitkári irodában. 



A napi információk megosztásában az internetet is használjuk, jól működő belső 

kommunikációs eszköznek bizonyul az elektronikus levelezés, és egyre inkább előtérbe kerül 
nemcsak tájékoztatás, hanem feladatkiosztás és egyéb szervezési feladatok eszközeként is. 
Az információátadás a fent említett módokon megfelelően működik, ugyanakkor az 
informális csatornáknak jobban kellene működniük, mert nagymértékben elősegítené a 
munkát. 
A szülőkkel való kapcsolattartásunk a mindennapi találkozásokon túl, szülőértekezleteken, 
szülők klubján, rendezvényeken, közös programokon történik a munkatervben és esemény 
naptárunkban megjelölt időpontban 
A külső kommunikáció egyik eszköze az Óvodánk hivatalos honlapja, ahol a honlap frissítése 
rendszeresen és folyamatosan történik. 

Nyomon követési rendszer (monitoring): 
Belső ellenőrzés keretében a fő folyamatainkhoz kapcsolódó tevékenységek folyamatos 
nyomon követése, a székhelyintézmény vezetője, helyettesek, tagintézmény vezetők, 

telephely felelősök ellenőrzései által valósul meg, mely elsődlegesen szolgálja azt a célt, hogy 
a napi teendők jogszerűek, szakszerűek, eredményesek legyenek. 
A vezetői ellenőrzés (FEUVE) eszközei többnyire a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, 
számonkérés, melyek a napi munka során megfelelően működnek. 

A Gyermekek Háza Déli Óvodához tartozó tagintézmények, telephelyek vezetői kötelesek 
munkatervükben a belső ellenőrzéseket ütemezett módon megjeleníteni és azt végrehajtani. 

A független belső ellenőrzést a fenntartó Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának Ellenőrzés i Osztálya végzi. 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 
megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre 
vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes 
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: Erről nem tudok 
nyilatkozni, mivel intézményünk gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv. 

Igen-nem 

Kelt: Nyíregyháza, 2018. 02.28. 
v 
~, 

P. H. ~) 
. " ./ ............. /(„h.t~: .... ?d~1?.c~.r;/ 

- aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban 
megtenn i: 

Kelt: ................................. . 
P. H. 

aláírás 



1. melléklet a 370 '201 1. (Xii. 31.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 
A) Alulírott Török Edit, a Tündérkert Keleti Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában 

kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 évben időszakban az általam vezetett költségvetesi 
szervnél gondoskodtam 

a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékon} 
működéséről, 

a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerü igény bevételéről, az 
alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő 
ellátásáról, 

a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

kö\ d d mcny c inek 1.n '-'n) esítéséről , 

a tenezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljes ítéséről, azok teljességéről és 
hitelességéről, 

a gazdálJ....odási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjaról, 
az intézményi számviteli rendről. 
olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt a7 eljárások jogszerüségére és 

szabályszerűségére vonatkozóan, bi7tosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és 
közösségi szabályoknak, 

arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését 
segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladato1'.at és 
értét..elni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén 
keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó e lőírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 
Kontrollkörnyezet: A megfelelő működés biztosításához egy hatékony szervezeti struktúrát alakítottunk ki, 
megfelelő belső szabályzatokkal rendelkezünk. Minden dolgozó rendelkezik munkaköri leírással. Kötelező 
továbbképzéseket teljesítjük, az óvoda és az óvodapedagógus anyagi lehetőségeinek megfelelően 
Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük a kockázatkezelést, azt folyamatosan aktualizáljuk. Kijelöltük a 
felelősöket, a kockázatokról és intézkedésekről nyilvántartást vezetünk. 
Kontrolltevékenységek: A kulcskontrollokat működtetjük: utalványozás, ellenjegyzés, teljesítés, igazolás. 
Az ellenörzésekért felelős s7emélyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, 

feljegyzések, intézkedési tervek kés7ülnek. 
Információs és kommunikációs rendszer: Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikácios 
rendszer. Az óvodapedagógusok és a vezetőség részére havonta 1 alkalommal, illetve szükség szerint 
szervezünk megbeszéléseket A szakmai nevelési értekezleteket a munkatervben rögzítjük az 
óvodapedagógusok javaslata alapján, évi 3-4 alkalommal. A szülőkkel való kapcsolattartásunk eredményesen 
működik. A kapcsolattartás formái: napi beszélgetések, fogadó órák, szülői értekezletek, családlátogatás, nyílt 
napok, óvodai rendezvényeken való részvétel. 
Nyomon követési rendszer (monitoring): Kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban 
igyekszünk azokat korrigálni. Intézményünkben a FEUVE rendszerét működtetjük 
Kije lentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabál) i elöirások szerint a valóságnak megfeleloen, 
átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és 
bevételeket. 
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési 
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: Gazdaságilag nem vagyunk önállóak, így nem tudom ezt 
a nyilatkozatot megtenni. 
igen - nem 

Kelt: 2018. 02.28 
P. H . 

. ~. ~ .'-~ . ~ -~ ... ~.~.J. .... 
aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot a? alábbiak miatt nem áll módomban megtenni : 
Kelt: „„ .. „„ . „ „.„.„ .. . . „ •... . 

P. H. 

aláírás 



1. melléklet a 37012011. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 

A) Alulírott Szalainé Benyusz Klára a Búzaszem Nyugati Óvoda költségvetési szerv vezetője 
jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben az 
általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről. 

Gondoskodtam: 

a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybe\ételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséről, 

a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 
teljességéről és hitelességéről , 

a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

az intézményi számviteli rendről. 

Kijelentem, hogy 

a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 
kiadásokat és bevételeket, 

olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, 
a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését 
segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és 
értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás 
rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet 
folyamatosan értékeltem. 



A vonatkozó jogszabályok belső kontroll rendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 
tettem eleget: 

Kontrol lkömyezet: 

Úgy alakítjuk az óvoda kontrollkömyezetét. hogy a meglévő szabályzatok - SZMSZ. P.P .. 
Házirend, Munkaterv, munkaköri leírások -, a szervezeti felépítés biztosítsák a dolgozók 
elkötelezettségét. az elvárásoknak. célkitűzésének megfelelő magas szintű munkavégzést. 

Kocká7atke1:eles: 
Kockázatelemzés során fel mértük. megállapítottuk az intézmén) tevékenységében. 
gazdálkodásában rejlő kockázatokat. Kialakítottuk a kockázatelemzés rendjét, melyben 
meghatároztuk azon intézkedéseket, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat. 

Kontrolltevékenységek: 
Átszövik az egész szervezet tevékenységét. 

~ utal\·án}·ozás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás 
~ feladat és felelősségi körök meghatározása „ dolgozói teljesítményértékelés 

Információ és kommunikáció: 
A külső-, belső partnerekkel a munkatervben leszabályozott módon történik (napi-heti- havi
negyedéves időszakokban), mely nélkülözhetetlen az intézmény minőségi müködtetésében. 
Fontos feladatunk a gyorsan változó törvényi változások figyelemmel kísérése, továbbítása a 
munkatársak felé. 

Monitoring: 
A belsőellenörzést a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési 

Osztálya látja el. Az intézményen belül az SZMSZ-ben, Éves munkatervben meghatározottak 
az irányadók. 

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

tanügyigazgatáshoz kapcsolódó feladatok, 
pedagógiai tevékenység (önértékelés, tanfelügyelet, minősítés) 

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a 
tárgyévre vonatkozó továbbkép.r.ési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen - nem 

A Búzaszem Nyugati Óvoda gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: a költségvetési szerv 
előirányzatai felett rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik. Az 
intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat az Eszter lánc Északi Óvoda látja el. 

Kelt: Nyíregyháza, 2018.02. 28. 
, 

. ........................................ ~~ .......... . . 
aláírás 

P.H • 



N YILA TKOZA T 

A) Alulírott Tóth Béla a KöziotézménHket Működtető Központ költségvetési Slerv vezetője jogi 
felelősségem tudatában, hogy a1: előírásoknak megfelelően 201 7. évben I időszakban az általam 
vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendsL:erek s1:abályszerű, gazdaságos, 
hatékony és eredményes működtetéséről. 
Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, haslnálatába adott vagyon rendeltetésszerü 
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatáromtt 
követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 
- a tervezési, beslámolási, infonnációszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről , azok teljességéről 

és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
- az intézményi számviteli rendről. 
Kijelentem:, hogy 
- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően , átláthatóan, 

teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és 
bevételeket 

- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és 
slabályszerüségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és 
közösségi szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése a vezetők 
a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak 
érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják a.t: elért 
eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos 
infonnációval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem 
eleget: 

Kontrollkörnyezet: lntélményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát alakított ki. 
SLervezeti és Működési szabályzatunkban szabályoztuk a felelősségi köröket, feladatokat. Belső 
szabályzatokkal rendelkelünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a joaszabályi kömye.t:et 
változásának megfelelően. A bel ső ellenőrlés által feltárt hiányosságok javítását efvégezetük 

KockáLatkeLelési rcnd~LCr: Elkészítettük. a1. Integrált Kock.á.LatkeLelési Szabályzatunkat, melyet 
folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockálatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk. 

Kontrolltevékcnységek: A kontrolltevékenysé~gcl biL:tosí~uk a költségvetés tervezése, 
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beslámolo helytállóságat. 

a 

Információs és kommunikáció rendszer: Elen~edhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk 
álljanak rendelkezésre intézményük működesével kapcsolatban. Fejlesztenünk kell a belső 
kommunikációt. Iratkezelési tevékenységünket felü l kell viLsgálni, javítani kell a hatékonyságát 

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk mindennapi 
munkájába. 2017-ben gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült intéL:kedési tervek 
végrehajtásáról. A fü~getlen bel ső ellenőrzést intézményünkben a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatalanak Ellenőrzési Osztálya vég1i. 



tC.ijelentem. hogy a benyújtott besLámoló a jogszabályi elöírások szerint a valóságnak megfelelően. 
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrö/i a 20 l 7. é\Te vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 

Az általam vezetett költségvetési szen gazdasági vezetöje eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési 
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem 

Kelt: Nyíregyháza, 2018. február 2~. 

P. H. 

• 1 

···················ataífás··················· 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: .......... .. ........ ............. . 

P. H. 

···················a1afras··················· 



NYILATKOZAT 

Alulírott Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság - 4400 Nyíregyháza, 
Szent István utca 14. - költségvetési s1erv vezetője jogi felelősségem tudatában, hogy az 
előírásoknak megfelelően 2017. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési 
s7ervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabálys7erű. gazdaságos, hatékony és 
eredményes működtetéséről. 
Gondoskodtam: 

• a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon 
rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek 
jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

• a rendelkezésre álló előirányzatoknak a cé lnak megfelelő felhasználásáróL 
• a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követei m énye i nek é n ·én yes í tésérő 1, 
• a tervezési, beszámolási, információs7olgáltatási kötelezettségek teljesítéséről. 

al'ok teljességéről és hitelességéről, 
• a gazdálkodási l ehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
• az intézmén) i számviteli rendről. 

Kijelentem: hog) 
• a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan. teljes körüen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre 
vonatkozó kiadásokat és bevételeket 

• olyan rendszert vezettem be, amel) megfelelő bi.tonyosságot n) újt az eljárások 
jogszerűségére és szabályszerüségére vonatkozóan, biztosítja az 
elszámoltathatóságot. továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

• a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása. 
működtetése a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az 
azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a 
meghatározott feladatokat és értéke lni tudják az elért eredményeket. E 
tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos 
információval rendelkeztem. a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó S7abál1ok belső kontrollrendszcrre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 
tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: [ntél'mén)ünk a hatékon) szervezeti struktúra kialakításával biztosítja a 
feladat e llátást. A Szervezeti és Működési szabályzatban lett szabályozva a fel e lősségi körök, 
feladatok, melyet minden évben felül vizsgálunk. 20 17. évben a szabályzatok felülvizsgálatra 
kerü ltek, aktualizáltuk őket illetve rendelet változás következtében új szabályzat kialakítását 
indítottuk el veszélyforrások kerültek meghatározásra. A belső ellenőrzés által feltárt 
hián)osságokjavítását ehégezetük illetve folyamatosan a vállalt határidőre elvégezzük. 

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, 
melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük. 
rangsoroljuk. 

Kontrolltevékenységek: A kontroll te\ ékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a 
kötelezettségvállalások. a sLeuődésck. a beszámoló helytállóságát. 



Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen. hog) mcgfcldő és naprakés;; 
információk álljanak rendelkezésre inté:!ményük működésé\·el kapcsolatban. A belső 

kommunikáció megfelelő. a1 adminisztratív tevéken) ség terén . IratkeLelési szabál) 1atunka 
pontosítjul-. a gyakorlatnal-. mcgfeleloen realizáljuk. 

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos cllenőrLés beépül intéLményünk 
mindennap i munh.ájába. 20 17-ben gondoskodtunk. a kül ső és belső ellenőrzések. alapján 
kés7ült intézh.edési tenek Yégrchajtásáról. A független belső elknorzést intézményünkben a 
N) írcg) há;;a Meg) ci Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenörzési Osztálya végzi. 

Kijelentem. hog) a benyújtott bcsLámoló a jogszabál) i előírások s:rcrint a valóságnak 
megfclclocn. átláthatóan. teljes köruen és pontosan tükröLi a 2017. éne vonath.oLó kiadásokat 
és bC\étclcket. 

Az általam \ e1etctt költség\ etési szen ga?dasági 'e1etője eleget tett tárgyé\ ben esedékes 
to\'ábbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem 

Nyíregyháza. 20 18. február 28. 

aláírás 

BJ Az. A) pontban meghatározott n) ilatkozatot a1: alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: ................................. . 

P. II. 

aláírás 



N YILA TKOZA T 

Alulírott Tomasovszki Anita a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár költségvetési 
szerv vezetője jogi felelősségem tudatában, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben I 
időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll 
rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. 

Gondoskodtam: 
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról. 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
a költségvetési szef\ tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
- az intézményi számviteli rendről. 
Kijelentem:, hogy 

a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 
kiadásokat és bevételeket 

- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

- a szenezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, 
működtetése a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok 
elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott 
feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői 

beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 
tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 
tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát 
alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban szabályoztuk a felelősségi köröket. 
fe ladatokat. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a 
jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hián)osságok 
javítását elvégeztük. A folyamatban lévő intézkedéseket megtesszük. 

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési zabályzatunkat, 
melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, 
rangsoroljuk. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságokat pótoljuk. 

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a 
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló hely tállóságát. 

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész 
információk álljanak rendelkezésre intézményük működéséve l kapcsolatban. Fej lesztenünk 



kell a belső kommunikációt. Iratkezelési tevékenységünket felül kell vizsgálni, javítani kell a 
hatékonyságát. 

Nyomon követési rendszer (monitoring): A fol) amatos ellenőrzés beépül intézményünk 
mindennapi munkájába. 2017-ben gondoskodtam a külső és bel ső ellenőrzések alapján készült 
intézkedési tervek végrehajtásáról. A független belső ellenőrzést intézményünkben a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri lli\'atalának Ellenőrzési Osztálya végzi. 

Kijelentem, hogy a ben) újtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 
megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükröLi a 2017. éue \OnatkoLÓ kiadásokat 
és bevételeket. 

Az általam \'eL:etett költség\ etési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes 
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem 

Kelt: Nyíregyháza. 2018. február 28. 

, :\ 
P. H. -l 

, 
* '> / _/ 

~é?.l''(~~'l!~· .. r'd:1:~~ .. 
aláírás 

B) Az A) pontban meghatároLOtt nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: ................ ............ .. ... . 

P. II. 

aláírás 



NYILATKOZAT 

Alulírott Mészáros Szilárd a Váci Mihály Kulturális Központ költségvetési szerv vezetője jogi 
felelősségem tudatában, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben / időszakban az 
általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. 
Gondoskodtam: 

- a költségvetési szef\ vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 
- a tervezési , beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről , 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
- az intézményi számviteli rendről. 
Kijelentem: , hogy 

a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 
kiadásokat és bevételeket 

- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése 
a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok elérését segítő 
eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és 
értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás 
rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet 
folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 
tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát 
alakított ki. Szervezeti és Működési szabályzatunkban szabályoztuk a felelősségi köröket, 
feladatokat. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket fo lyamatosan aktualizálunk a 
jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok 
javítását elvégezetűk 

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, 
melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, rangsoroljuk. 

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a 
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. 

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész 
információk álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. Fej lesztenünk 



kell a belső kommunikációt. Iratkezelési te\ékenységünket felül kell 'izsgálni. javítani kell a 
hatékonyságát 

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk 
mindennapi munkájába. 2017-ben gondoskodtam a külső és belső ellenőrzések alapján készült 
intézkedési tervek végrehajtásáról. A független belső ellenőrzést intézményünkben a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi. 

Kijelentem. hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 
megfelelően, átláthatóan. teljes körűen és pontosan tükrözi a 2017. évre vonatkozó kiadásokat 
és bevételeket. 

Az általam 'ezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes 
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem 

Kelt: Nyíregyháza, 2018. február 28. 

[ ( 

.!J=.~ ... 
aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: ...... „ .... .. . „ .. ... ......... „ . 

P. H. 

aláírás 



N YILATKOZAT 

• Alulírott SZABÓ DÉNES, a NYÍREGYHAZI CANTEMUS KÓRUS költségvetési szerv vezetője jogi 
felelősségem tudatában, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. évben / időszakban az 
általam vezetett költségvetési szen nél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. 
Gondoskodtam: 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
- az intézményi számviteli rendről. 
Kijelentem: , hogy 

a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, 

átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó 
kiadásokat és bevételeket 

- olyan rendszert vezettem be, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, 
működtetése a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok 
elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott 
feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői 

beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 
tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 
tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát 
alakított ki. Szervezeti és Müködési szabályzatunkban szabályoztuk a felelősségi köröket, 
feladatokat. Belső szabályzatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a 
jogszabályi környezet változásának megfelelően. A belső ellenőrzés által feltárt hiányosságok 
javítását elvégezetük 

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, 
melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, 
rangsoroljuk. 

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységgel biztosítjuk a költségvetés tervezése, a 
kötelezettségvállalások, a szerződések, a beszámoló helytállóságát. 

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész 
információk álljanak rendelkezésre intézményük működésével kapcsolatban. Fejlesztenünk 



kell a belső kommuniká~iót. IratkeLelési tevékenységünket felül kell vizsgálni, javítani kell a 
hatékonyságát 

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünk 
mindennapi munk.ájába. 2017-ben gondoskodtam a külső és belső ellenőrLések alapján készült 
intézkedési ten ek végrehajtásáról. A független belső ellenőrzést intézményünkben a 
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Osztálya végzi. 

Kijelentem. hogy a benyújtott besLámoló a jogszabályi. előírások szerint a valóságnak 
megfelelően. átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a 20 l 7. évre vonatkozó kiadásokat 
és bevételeket. 

Az általam vezetett költség\ etési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes 
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen-nem 

Kelt: Nyíregyháza, 2018. február 28. 

'' · / 

B) Az AJ pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: .... ... .... .................. ... . . 

P. H. 

aláírás 



NYILATKOZAT 

Alulírott Dr. Rémiás Tibor a Jósa András Múzeum költség\etési szerv vezetője jogi 
felelősségem tudatában. hog) az előírásoknak megfelelően 2017. é\ben / időszakban az 
általam vezetett költség\ etési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek .... .... 
szabályszerü, gazdaságos. hatékon) és eredményes működtetéséről. 
Gondoskodtam: 

- a költségvetési szer\ \ag) onk.ezelésébe. használatába adott vag) on rendeltetésszerű 
igénybevételéről. a? alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról. 
a költség\etési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 
- a tervezési. beszámolási. információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről. azok 

teljességéről és hitelességéről, 
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
- az intézmén)i számvite li rendről. 
Kijelentem:, hogy 

a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően. 
átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzüg} i évre vonatkozó 
kiadásokat és bevételeket 

- olyan rendszert ve1ettem be, amel} megfelelő bizonyosságot n)újt az eljárások 
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot. 
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása. 
müködtetése a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak célokkal és az azok 
elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hog} végre tudják hajtani a meghatározott 
feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevéken1ségről a vezetői 

beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos infonnációval rendelkeztem, a 
tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó szabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 
tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: Intézményünk feladatainak ellátására hatékony szervezeti struktúrát 
alakított ki. Szef\ezeti és Működési szabályzatunkban szabályoztuk a felelősségi köröket, 
feladatokat. Belső szabál) zatokkal rendelkezünk, melyeket folyamatosan aktualizálunk a 
jogszabályi környezet \ áltozásának megfelelően. A bel ső ellenőrzés által feltárt hiányosságok 
javítását elvégezetük 

Kockázatkezelési rendszer: Elkészítettük az Integrált Kockázatkezelési Szabályzatunkat, 
melyet folyamatosan aktualizálunk. A feltárt kockázatokat értékeljük, elemezzük, 
rangsoroljuk. 

Kontroll tevékenységek: A kontroll tevékenységgel bi.ltosítjuk a költségvetés tef\ ezése. a 
kötelezettségvállalások. a szerződések. a beszámoló hel) tállóságát. 

Információs és kommunikáció rendszer: Elengedhetetlen. hog) megfelelő és naprakész 
információk álljanak rendelkezésre intézmén) ük működésével kapcsolatban. Fejlesztenünk 



J...ell a bclso kommunikációt. Iratkezelési tnéJ...en) ségünJ...et felül J...cll \ izsgálni. ja\itani kell a 
hatékonyságát 

Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos ellenőrzés beépül intézményünJ... 
mindennapi munkájába. 2017-ben gondoskodtam a külso és bclso cllenorzések alapján készült 
intézJ...edési tef\ck végrehajtásáról. A független belső ellenörzést intézményünkben a 
N; íreg) háza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Os1tálya \ égzi. 

Kijelentem. hog) a benyújtott bes1ámoló a jogszabál) i előírásoJ... szerint a \ alóságnaJ... 
megfelelően. átláthatóan. teljes körűen és pontosan tüJ...rözi a 2017. éHe vonatkozó kiadásokat 
és bevételeket. 

Az általam vezetett költségvetési szen ga1dasági \ e.letője eleget tett tárgyévben esedékes 
továbbJ...épzési kötelezettségének a belső kontrolloJ... témakörében: igen-nem 

Kelt: Nyíregyháza. 2018. február 28. 

aláírás 

B) Az AJ pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: ....... ................. ....... .. . 

P. H. 

aláírás 



1. melléklet a 37012011. (XII. 31.) Korm. rendelethez * 

NYILATKOZAT 

AJ Alulírott Dr. Nagy Erzsébet , a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény ( 

Nyíregyháza, Tokaji u. 3. 15833796-2-15 )költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem 

tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018 évben/időszakban az általam 

vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam 

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és 

hatékony működéséről, 

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti 

célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről , azok 

teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről , 

- olyan rendszer bevezetéséről , amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 

továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és 

az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a 

meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységrő l a 

vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak 

szerint tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

Integrált kockázatkezelési rendszer: 

Kontrolltevékenységek: 

Információs és kommunikációs rendszer: 

Nyomon követési rendszer (monitoring): 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 

megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre 

vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 



Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági \ ezetője eleget tett tárgyévben esedékes 

to\ ábbképLési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen-nem 

Kelt: Nyíregyháza, 2018. február 28 

g . - '° ............................... ............ l;:l •• 
_,,. Q> 
~' ~ as ~ ..... ~ 

B) Az A) pontban meghatározott 'e; alábbiak miatt nem áll módomban 

megtenni: 

Kelt: „„ .... „„„ ................... . 

P.H. 

aláírás 



1. melléklet a 37012011. {XJ/. 31.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 

Alulírott Szilvásiné Bojda Márta, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, költségvetési 
szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 
2017. évben /időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam 

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos 
és hatékony működéséről, 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 
igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 
a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 
- az intézményi számviteli rendről, 
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 
jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 
továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal 
és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a 
meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a 
vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 
tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint 
tettem eleget: 

Kontrollkörnyezet: 

Az Intézmény szervezeti struktúrája 2017. évben változatlan formában működött. A 
kontrollkömyezet a felelősségi , hatásköri viszonyok és feladatok minden szintjén 
megvalósult. 

A szakfeladatok tekintetében és a hozzá kapcsolódó etikai és szakmai elvárásokban, a 
humánerőforrás kezelés kapcsán, a felelősségi és hatásköri viszonyokban és a feladatok 
szintjén nem történt változást. 

Kockázatkezelési rendszer: 

Azonosítottuk a gazdálkodásban és a szakmai megvalósításban rejlő kockázati tényezőket. A 
szakmai elvárások szerint meghatároztuk a fő és részfolyamatokat és ennek megfelelően 
alakítottuk az intézmény működését. 



Kontrolltevékenységek: 

Az Intézmény rendelkezik Belső Kontroll Kézikönyvvel. Kontrollpontokat alakítottunk ki , 
melyek dinamikusan követik az intézmény céljainak megvalósulását, a szükséges kontrollok 
beépítésével, melyek megjelennek a szabályzatokban, ügyrendekben. 

Információs és kommunikációs rendszer: 

Az intézmény biztosítja a hatékony információáramlást, a megfelelő információk, megfelelő 
időben való eljutását a szervezeti egységekhez, az ellátotti és hozzátartozói körhöz. 

Gondoskodik a közérdekű adatszolgáltatási rendszer megfelelő működtetéséről. 

Nyomon követési rendszer (monitoring): 

Az Intézmény rendelkezik monitoring stratégiával, melynek része a folyamatba épített 
monitoring, az ellenőrzési nyomvonal, illetve a kockázatértékelés. 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 
megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre 
vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője (GAFEK) eleget tett tárgyévben 
esedékes továbbképzési kötelezenségének a beiső kontrollok témakörében: 

igen-nem 

Kelt: Nyíregyháza, 2018. február 28. 

P.H. \ p 

aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: ................................. . 
P.H. 

aláírás 
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NYILATKOZAT 

.f) Alulírott Lengyelné Pogácsás Mária, a N)íregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ költség\etési szen \ezetője 
jogi felelősségem tudatában kijelentem. hog) az előírásoknak megfelelően 2017. é\ ben időszakban az általam vezetett 
költségvetési szen11él gondoskodtam 

a belső kontrollrendszer kialakításáról. valamint szabál) szerű, eredményes. gazdaságos és hatékon) 
működéséről, 

a költségvetési szen \ agyonkezelésébe. hasmálatába adott vag) on rendeltetésszerű igénybevételéről. az 
alapító okiratban előírt te\ékenységek jogszabályban meghatározott kö\etelményeknek megfelelő 

ellátásáról. 
a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról. 
a költségvetési szen tevékenységében a hatékonyság. eredményesség és a gazdaságosság 
követelményeinek én én)esítéséről, 
a tervezési. beszámolási. infonnációs7olgáltatási kötelezettségek teljesítéséről. azok teljességéről és 
hitelességéről. 

a gazdálkodási lehetoségek és a kötelezettségek összhangjáról. 
az intézményi számviteli rendről, 
ol) an rendszer bevezetéséről. amel) megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogs?erűségére és 
szabályszerűségére \ onatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és 
közösségi szabályoknak, 
arról, hog) a vezetők a szenezet minden szintjén tisztában lef:,')enek a kitűzött célokkal és az azok 
elérését segítő eszközökkel annak érdekében. hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és 
értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül 
folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabál) ok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget: 

Kontrollkömyezet: 2017. évben is rendelkezett az intézmén) egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal, és SZMSZ 
szabályzattal. Rendelkezik a jogszabál)ok alapján a kötelezően elkészítendő szabályzatokkal, valamint belső 

szabályzatokkal szabályoz\a lettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem 
szabályozott kérdések. 

Kockázatkezelési rendszer: az intézmén} tevékenységében. gazdálkodásában rejlő kockázatok kockázatelemzés során 
kerül feltárásra és megállapításra. A kockázatkezelési rendszerben a kockázatok felmérése folyamatosan történik, az 
intézkedések is folyamatosan történnek a kockázatok elkerülése és kiküszöbölése végett. 

Kontrolltevékenységek: Biztosított az intézménynél a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a 
pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában (kv. Tervezés, kötel ezettségvállalások, szerződések, 
kifizetések, támogatásokkal való elszámolás. Biztosított az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök 
meghatározásával az alábbiak szabályozottsága: 

engedélyezési és jóváha&')ási eljárások, 

infonnációkho7 való hozzájutás, 

beszámolási eljárások. 

Információs és kommunikációs rendszer: biztosítja hog) a megfelelő infonnációk a megfelelő időben eljussanak az 
illetékes szervezethez. szervezeti egységekhez, illetve személ}ekhez. 

Nyomon követési rendszer (monitoring): az operatív tevékenységek keretében meg\alósuló folyamatos és eseti nyomon 
követésböl áll. Az intézmén)vezeto gondoskodott a külső ellenőrzések koordinációjáról. 

Kijelentem, hogy a ben) lijtott beszámolók a jogszabál) i előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes 
körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzüg) i évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 

Az általam vezetett költségvetési szer\ gazdasági \'ezetője eleget tett tár&') évben esedékes to\ ábhkép1ési 
kötele1ettségének a belső kontrollok témakörében. 

Kelt: Nyíregyháza, 2018. február 28. 
L .°" .... "-i\lr• f\hlll e„ lád- C'> 

~.l •. l•·.:rni..-l..:1 1ct1 Kó1pu11t P. H. 
t ''lll ,,1rv.\!, .,,1 Kórr..: u -ti a - ~' -:-r '\ 

A.d'''' int (hxi:-..~ „,p ... ; .... ~.~ .. .... .. .. ... .. ... . : ..... .... ... .... . 
aláírás 

8) Az AJ pontban meghatarozott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban me!,'1e1mi: 

Kelt: .. „„ ...... .... „„ ..... ... . . ... . 

P. H. 

alaír.is 



1. sz. melléklet 

1. melléklet a 37012011. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 

Alulírott Kovács Józsefné a NYITÖT GAFEK költségvetési szerv vezetője jogi 
felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017. 
évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam 

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, 
gazdaságos és hatékony működéséről, 

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a 
szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének 
biztosítására, 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 
használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 
teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről, 

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 
jogszerusegere és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az 
elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött 

célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják 
hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E 
tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos 
információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak 
szerint tettem eleget: 

- Kontrollkörnyezet:2017. évben az intézmény rendelkezik egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okirattal , és Szervezeti és Működési Szabályzattal. Rendelkezik a 
jogszabályok alapján a kötelezően elkészítendő szabályzatokkal. Hatékonyan 
működött a szervezet irányítása, ésszerüen lettek biztosítva a feltételek a 
müködéshez. Szabályozva lettek a munkaköri leírásokban a felelősségi körök. 

- Integrált kockázatkezelési rendszer: az intézmény tevékenységében, 
gazdálkodásában rejlő kockázatok részben feltárásra kerültek, melyet a 
továbbiakban folytatunk, az intézkedések folyamatosan történnek a kockázatok 
elkerülése és kiküszöbölése végett. 



- Kontrolltevékenységek: biztosított az intézménynél az előzetes és utólagos, 
valamint vezetői ellenőrzések, mivel a pénzügyi döntések dokumentumainak 
elkészítése vonatkozásában (költségvetés tervezés, kötelezettségvállalás, 
szerződések, kifizetések támogatásokkal történő elszámolások). Biztosított az 
intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával az alábbiak 
szabályozottsága: 

• engedélyezési és jóváhagyási eljárások, 
• információkhoz való hozzáférés, 
• beszámolási eljárások. 

- Információs és kommunikációs rendszer: minden intézmény vezetőjével jó munka
kapcsolatjellemző. Időben történt a gazdálkodással kapcsolatos információáramlás 
oda-vissza. A fenntartó felé is időben történtek az adatszolgáltatások, és az 
információ. 

- Nyomon követési rendszer (monitoring): A felelősségi körök kialakításával mindig 
nyomon lehet követni a munkamenetét. Ellenőrzések során feltárt hiányosságok 
megoldásában ez segített. Biztosítottam a külső ellenőrzések koordinációját, 
segítettem - mindenben - a belső ellenőrök munkáját. 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 
megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre 
vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes 
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 
igen. 

Kelt: Nyíregyháza, 2018. február 28. 
P.H. 

1 ,f& 1-LI 
•••••.•••••••• ': •• •• ••••••. ~ •••• ~í ••••.••• r:.:-:-.. 1. 

aláírás , 

A nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni: 

Kelt: .. „ .... „ ............ „ ......... . 

P. H. 

aláírás 
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a hcb11 k1rntn>llrcnd -..1cr ki <.1lak1tasan1l. \ <llamint -.,;abaly·vcru. crcdmcn: e-,. ga1dasagth C'> hatckol1\ 
rn üküdéséro 1. 

11l:an vcnc;ct1 kultúra kiah1k1tasúrnl. amel; hi1tns1tj<.t a1 clkötclc;cttscgct a vcnc1cti celnk és crtd..ck 
iránt. \ ahimint alkalmas a; mtcgritas én én) csíté"cnck bi1tosítúsara. 

a k.öltscgn~tési s1en \ agyonkc1eléscbe. has1núlatáha adott \'ag: nn rcndeltctess1crü havnálatúról. a1 
alapító okiratban megjelölt te\ ékcn) ségck jogs1abál: ban mcghatarozott k.ö\ctelmén: cknck megfdelö 
ellátásáról. 

a rrndelke1ésre álló eloirán: 1atok célnak megfelelő fdhas111álásáról. 
a költség\ etési s1cn tcYékcnységében a hatékonyság. crcdmén: esség és a ga1daságosság 

kö\. ctelményeinek én ényesítésérol. 
a ten c1ési. bcs.rámolási. információszolgáltatási kötelocttségck teljcs1tésérol. a/Ok teljcsségeröl és 

hitclességérö l, 
a gaLdálk.odási lchetöségck és a kötelc1cttségck. össLhangjáról. 
u inté1mén) i sz.ám\ iteli rendröl. 
olyan rends1cr beYc?etésérol. amely megfelelő bizon) osságot n) újt a; eljárások jogs.rcrűségérc és 

szabálys1cruségére \ onatko.róan. biztosítja aL elszámoltathatóságot. továbbá megfelel a ha1ai és 
kö;:össégi szabályoknak. 

arról, hog) a vez.ctők a szeryez.ct minden szintjén tisztában legyenek a kitűLött célokkal és az azok elérését 
segítő es?köl.ökkel annak érdekében. hogy Yégre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni 
tudják az elért eredmén:cket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül 
föl) amatos információval rcndelkc.rtem. a te\·ékenységet folyamatosan értékeltem. 

A\. unatkozó jogszabályok belső kontrollrcndszcrre vonatkozó előírásainak az alábbiak s;:erint tettem eleget: 
Kontrollkörnyezet: 
Integrált kockázatkezelési rendszer: 
Kontrolltevéken) ségek: 
Információs és kommunikációs rendszer: 
Nyomon kö\.etési rendszer (monitoring): 
Kijelentem. hog) a ben) újtott beszámolók a jogszabályi e lőírások szerint a \ alóságnak megfelelően. 

átláthatóan. teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénz.ügyi évre \ onatkozó kiadásokat és 
bevételeket. 
Az általam 'ezetett költségvetési s1er\. gazdasági vezetője eleget tett tárgyé\ ben esedékes továbbképzési 
kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 
igen-nem 

Kelt: .. „. : .„ ... „ .. :-.„ ... u.~ . :-:-. t 

f'~-.. ~~~ ~.e-.t'(".t- ~"\ ... 
• • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • „ •• • 

aláírás 
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NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 

Cím: 4461 Nyírtelek, Puskin út 2-4. sz. 

Telefon: 42/525-002 E-mail: szszknyirtelek@mlai l.com 

cyMtft·J·, "Ü..~.'Cl.ffi., 

a.~::«1.i ili.17<1 .:;;<::.,•zt'Oll/ 

, * 1. mellek/el a 37012011. (XII. 31.) Korm. rendelethez 

NYILATKOZAT 

A) Alulírott Pál Istvánné, a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ költségvetési szerv 

vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2017 

évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam 

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és 

hatékony működéséről, 

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti 

célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására, 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság 

követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről, 

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások 

jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, 

továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak, 



- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és 

az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a 

meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a 

vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a 

tevékenységet folyamatosan értékeltem. 

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak 

szerint tettem eleget: 

Kontrollkömyezet: 

Integrált kockázatkezelési rendszer: 

Kontroll tevékenységek: 

Információs és kommunikációs rendszer: 

Nyomon követési rendszer (monitoring): 

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak 

megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre 

vonatkozó kiadásokat és bevételeket. 

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes 

továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: 

igen-nem 

Kelt: Nyírtelek, 2018.02.28. 

P.H. 

'l?tÍ <k~ 
················································· 

aláírás 

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban 

megtenni: 

Kelt: ............ ..................... . 

P.H. 

aláírás 


