
- Belső ellenőrzési terv módosítása (19. sz. melléklet) 

Lőrincz György: A legutóbbi képviselő-testületi ülést követő napon ment Jegyző Asszonnyal a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalba Kormánymegbízott Úrhoz egy egyeztetésre a közös 

önkormányzati hivatal működésével kapcsolatban. Ezen az egyeztetésen a törvényességi osztály 

vezetője és egy munkatársa is részt vett, továbbá jelen volt a kirendeltség-vezető és a másik két 

önkormányzat polgármestere. Megpróbáltak a megoldás felé elmozdulni. A megbeszélés lényege a 

megegyezés volt. Nem lehet minden többlet terhet a gesztor önkormányzatra, jelen esetben 

Jánossomorjára róni. Ez a megállapodásban is benne van. Az asztaltól úgy álltak fel, hogy át kellene 

világítani a közös hivatal működését. Legfontosabb probléma természetesen a finanszírozás. Feltette 

a kérdést az osztályvezetőnek, akitől azt a választ kapta, hogy a támogatás az, amit a beszámítás után 

megkap az önkormányzat. Ez jelenleg 5,3 M Ft. Ezzel szemben Újrónafő és Várbalog községeknek van 

egy 20 M Ft-os követelésük. Az egyeztetés után a három polgármester újra tárgyalt a székhely 

település hivatalában az átvilágításról, illetve az átvilágítás költségeinek esetleges megosztásáról. Ez a 
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megbeszélés sem vezetett eredményre, pedig ő személy szerint nagyon konstruktív volt. Ezért lepte 

meg, hogy néhány jánossomorjai önkormányzati képviselőt megkeresett a két másik polgármester. 

Bizonyos anyagokat juttattak el nekik és személyes egyeztetésre hívták őket. Ebből arra 

következtetett, hogy róla vagy Jegyző Asszonyról, vagy mindkettőjükről azt feltételezik, hogy nem 

kellőképpen tájékoztatják az ügyről a képviselőket. Pedig a megállapodás és a levelezés is ismert 

mindenki előtt. Egy korábbi képviselő-testületi ülésen is itt voltak az érintett települések 

polgármesterei, elmondhatták álláspontjukat. Ezt a fajta hozzáállást határozottan visszautasította. A 

megegyezés híve, de a két önkormányzattal nagyon nehéz lesz a megegyezés. 

Dr. Péntek Tímea: Bár ő a képviselő-testületi tagoknak küldött anyagot nem kapta meg a két 

önkormányzattól, de azért reagált néhány dologra. 2016. március 19-én kapta meg Jánossomorja 

Város Önkormányzatának Polgármestere az újrónafői és várbalogi polgármesterek levelét, illetve a 

képviselő-testületi ülések anyagát. Ebben a polgármesterek kérték, hogy ismertesse meg a képviselő-

testülettel az általuk elküldött anyagot. Inkorrekt eljárásnak tartja azt, hogy a közös hivatal 

alkalmazottja a polgármester és a jegyző tudta nélkül ad közre anyagot. Egyikük sem adott okot az 

elmúlt három évben arra, hogy őket megkerülve kelljen az anyagot a testületi tagokhoz eljuttatni. 

Nem tudja, hogy most dönt-e a jelenlegi ülésen a képviselő-testület, vagy a következő testületi ülésre 

foglalja össze, világítsa át a kérdést. Határozatban foglalta össze a két képviselő-testület azt az 

álláspontját, amit eljuttattak a jánossomorjai képviselőknek. Az első megállapításra azt reagálja, hogy 

a megállapodás 3.2. alpontja tartalmazza a települések közti elosztás szabályait. Az Adó- és Pénzügyi 

Osztályvezetővel már többször kérték a két települést, hogy százalékos arányban határozzák meg az 

egyes önkormányzatokra jutó költségeket. Konkrét választ nem kaptak. Mivel nem kapták meg a 

százalékos arányú elosztást, kérték azt, hogy a két önkormányzat ossza meg maga a költségeiket 

egymás között. Adatot sem szolgáltatott a két önkormányzat annak érdekében, hogy a költségeket 

elosztva tudjanak utalni. A határozat második pontjában azt kifogásolják, hogy az Áht. egy hatályon 

kívül helyezett rendelkezésére hivatkozik. Ez egy elírás volt részéről. Nem a 24. § (1) bekezdése, 

hanem a (2) bekezdés, amiről szó van, de ez a lényegen nem változtat, mert a (2) bekezdés szó 

szerint ugyanazt tartalmazza. A finanszírozás változása már a 2013. évi költségvetésben is benne volt. 

Az elvek, a szellemiség már 2013. január 1-jétől változott tekintettel arra, hogy a normatív támogatás 

helyett a feladat alapú finanszírozás lett a vezérelv. Ezt a képviselő-testület a 2013-as költségvetésnél 

tárgyalta és sajnálattal vette tudomásul, hogy 40-50 M Ft-tal kevesebb a finanszírozás, mint 

korábban. Tehát az elvek ismertek voltak, nem lehet vádolni az akkori jegyzőt és a képviselő-

testületet. A képviselő-testület azzal is tisztában van, hogy az állam által nem fedezett, kötelezően 



ellátandó feladatokat a saját bevételeinek terhére kell ellátni. Ez az összeg sajnos évről évre apad. Ezt 

valamennyi képviselő tudta és most is tudja, ez nem újdonság. Azt, hogy a közös hivatalt milyen 

struktúrában, hány fővel, állandó kirendeltséggel vagy kirendeltség nélkül kell-e ellátni, a 

költségvetési törvény nem tartalmazza. A másik két önkormányzat csak azt helyezi előtérbe, hogy a 

költségvetési törvény mit tartalmaz. Ha csak a költségvetési törvényt vennék figyelembe, megállná a 

helyét az, amit a két önkormányzat mond. Van azonban egy élő megállapodás, emiatt nem lehet 

hozzányúlni a struktúrához egyoldalúan. Tehát a megállapodást sem lehet egyoldalúan figyelmen 

kívül hagyni. A kettőből kellene egy megoldást találni a költségek elosztására. A megállapodást nem 

egyedül nézte meg, hanem állami számvevőszéknél dolgozó ismerőssel, két belső ellenőrrel, három 

jegyző kollégával. Ők is azt mondták, ha nem lenne megállapodás, akkor megállná a helyét az, hogy a 

két önkormányzat csak a költségvetési törvényt venné figyelembe. De van egy megállapodás, ez 

alapján ne csak az egyik önkormányzat viselje a terheket. Mi vezérelte a képviselő-testületet arra, 

hogy 2013-ban a megállapodást aláírja? 2013-an a törvénytől eltérő megállapodás született, mivel 

arra a 
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törvény lehetőséget adott. Véleménye szerint a képviselő-testület 2013-ban azért írta alá a 

megállapodást, mert abban konkrétan szerepel, hogy ki milyen költséget visel. A megoldás nem az, 

hogy jánossomorjai képviselőket keres meg a két önkormányzat. Ezúton mondott köszönetet annak a 

képviselőnek, aki erről tájékoztatta őt, illetve a polgármestert. Megköszönte azt is, hogy kikérte a 

véleményét, mielőtt elment a másik két polgármesterhez a megbeszélésre. Bárki előtt nyitva áll az 

ajtaja, illetve a polgármesteré is. Sajnálta, hogy volt olyan képviselő, aki viszont nem kereste meg. Jó 

lett volna, ha kikérte volna a véleményét, vagy a polgármesterét, illetve a pénzügyi osztályvezetőjét. 

Az elmúlt 6 hétben az ő és a pénzügyi osztályvezető munkájának 40-50 %-át az teszi ki, hogy 

levelezget a másik két önkormányzat polgármestereivel és a kirendeltség-vezetővel. Ebben a 

teremben kellett azt bizonygatnia, hogy ő a munkáltatói jogkör gyakorlója. A tudta nélkül személyi 

béreket állapított meg a kirendeltség-vezető a kirendeltségeken dolgozó 5 munkavállalónak. Ennek a 

költsége Jánossomorja Város Önkormányzatának költségvetését terheli. 

Lőrincz György: Az is nagy probléma, hogy ez az ügy más feladatoktól veszi el a munkavállalók idejét. 

A kormánymegbízott kijelentette, hogy a két önkormányzatnak más szemlélettel kell állni a dologhoz. 

Évekkel ezelőtt működött a két kirendeltség 6 fővel, a helyzet azonban megváltozott. Semmi 

hajlandóság nincs a megegyezésre a két önkormányzat részéről, így nagyon nehéz bármiről is 

tárgyalni. 

Dr. Péntek Tímea: Az egyik polgármester talán hajlandó lenne a megegyezésre, de a másik 

polgármester és a kirendeltség-vezető nem. Úgy gondolják, hogy nekik a 20 M Ft jár. A 

bizalmatlanságra nem adott okot. A két önkormányzat úgy gondolja, hogy csak akkor tesznek meg 

mindent az ügy érdekében, ha a jánossomorjai képviselő-testület elfogadja azt, amit ők szeretnének. 

Nekik is kellene egy kicsit engedni. 

Megkérdezte azokat a képviselőket, akik részt vettek a megbeszélésen, miből gondolják, hogy a 

másik két település vezetőinek van igaz a finanszírozás kérdésében, mikor abban sem volt igazuk, 

hogy a munkáltatói jogokat ki gyakorolja. 

A hosszú bevezető után elmondta, hogy árajánlatot kért a belső ellenőröktől a munkaerő-

gazdálkodás ellenőrzésére, munkakörök, tevékenységek, feladat-ellátás hatékonyságának 

vizsgálatára, illetve a gazdálkodás átfogó ellenőrzésére a közös önkormányzati hivatalra vonatkozóan. 



Luka János: A 2013-ban alakult új szervezetnek rendelkeznie kellene egy Szervezeti és Működési 

Szabályzattal. Amikor a három önkormányzat „összeállt”, úgy tűnt, hogy ez csak adminisztratív jellegű 

lesz. Mindhárom önkormányzat megkapta a finanszírozását a szerint, ami az akkori szisztéma szerint 

járt. A 2014-es költségvetés során ez teljesen megváltozott. Akkor született olyan döntés, hogy nem 

három számlára utalja az államkincstár a támogatást, hanem csak a gesztor önkormányzat részére. A 

megoldás az lett volna, ha 2014-ben felmondták volna a megállapodást. Ez nem történt meg. A két 

önkormányzat továbbra is Jánossomorjával képzeli el a közös hivatal működtetését. A megállapodás 

egyik neuralgikus pontja, hogy a döntéseket csak 100 %-os egyetértésben lehet meghozni. A 

megállapodásban a közös hivatal létszámát is rögzítették. A megállapodás módosítására 

mindenképpen szükség van, ezért szükséges az átvilágítás jogilag és belső ellenőrileg is. Meg kell 

vizsgálni a legkedvezőbb költséget, amivel még a közös önkormányzati hivatal feladatait el lehet látni, 

kell-e kirendeltség vagy sem, illetve lehet-e az összes költséget csökkenteni. Egy megállapodást 

bármikor fel lehet mondani, vagy meg kell változtatni. Ehhez szükséges a belső ellenőrzés. Ellenőrizni 

kell a munkaerő-gazdálkodást és meg kell vizsgálni a feladat-ellátás hatékonyságát és javaslatokat kell 

tenni arra nézve, hogy milyen módon lehet a legoptimálisabban működtetni a közös hivatalt. 

Véleménye 
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szerint a munkáltató jogok gyakorlója dönti el, hogy hányan dolgozzanak a közös hivatalban. Ez vitán 

felüli. 

Dr. Péntek Tímea: A 2016. évre elfogadott belső ellenőrzési terv 1. (Jánossomorja Város 

Önkormányzata Konyha működés, gazdálkodás, gazdaságosság folyamatai) és 5. (Jánossomorjai 

Közös Önkormányzati Hivatal (Jánossomorja Város Önkormányzata vonatkozásában; iparűzési adó 

ellenőrzés vállalkozók behívásával) sorszámú ellenőrzései kimaradnak az éves ellenőrzési tervből. 

Luka János: A belső ellenőrzési tervet kell módosítani, mivel a költségek megegyeznek. Később 

visszatérhetnek a gazdálkodás átfogó ellenőrzésére, amennyiben szükségesnek tartják. 

Dr. Péntek Tímea: A megállapodásban rögzítették, hogy a három önkormányzat állandó 

kirendeltségeket tart fenn. Ehhez Jánossomorja is hozzájárult. A megállapodás kimondja azt is, hogy a 

kirendeltségeken 6 fő dolgozik. Amíg a megállapodást nem módosítják, addig a struktúrához nem 

lehet hozzányúlni. A két önkormányzattal egy dologban értenek egyet, mindenki szabadulni szeretne 

a másik féltől. A két önkormányzat szerencsésebb lenne, ha hasonló adóerő-képességű 

önkormányzathoz tudna csatlakozni. 

Elmondta még, hogy a könyvelő program is különbözik a két önkormányzat tekintetében, pedig a két 

önkormányzat gazdálkodásáért is a közös hivatal vezetője felel. A korábban belső ellenőrzést végző 

cég is leírta azt, hogy egy programot kellene használni a könyvelésre. 

Luka János: Az elmúlt három évben 4 fővel csökkent a székhely hivatal létszáma, amíg a kirendeltségé 

változatlan maradt. 

Lőrincz György: Szavazásra tette fel a belső ellenőrzési terv módosításának elfogadását. 

A képviselő-testület egyhangú, 9 igen szavazattal a következő határozatot hozta: 

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2016. (III. 30.) Kt. Határozata 

1. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2016. évre 

elfogadott belső ellenőrzési tervet az alábbiakkal egészíti ki: 



„A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal székhelye és kirendeltségei vonatkozásában a 

munkaerő-gazdálkodás ellenőrzése, munkakörök, tevékenységek, feladat-ellátás hatékonyságának 

vizsgálata” 

2. Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a 2016. évre 

elfogadott belső ellenőrzési terv 1. (Jánossomorja Város Önkormányzata Konyha működés, 

gazdálkodás, gazdaságosság folyamatai) és 5. (Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 

(Jánossomorja Város Önkormányzata vonatkozásában; iparűzési adó ellenőrzés vállalkozók 

behívásával) sorszámú ellenőrzéseit nem hajtja végre, azokat kihagyja az éves ellenőrzési tervből. 

3. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosított szerződés aláírására. 

4. Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a módosított 

belső ellenőrzési tervet jóváhagyja 

Felelős: dr. Péntek Tímea jegyző 

Határidő: 2016. április 1. 

Dr. Péntek Tímea: Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat, érthető-e a közös hivatal 

finanszírozása. 

Nikházi Árpád: Érthető, csak a megoldás nem látszik. 

Luka János: Az is probléma, hogy sokaknak az, hogy egy településen van önkormányzat, egyet jelent 

azzal, hogy hivatal is működik. A két önkormányzat úgy gondolja, hogy ha nem kapják meg az általuk 

kért támogatást, akkor nem tudják a hivatalokat fenntartani. A szolgáltatást azonban más módon is 

lehet biztosítani. 

Dr. Péntek Tímea: Molnár Gábort kérdezte, hogy érthető-e az elszámolás. 

Molnár Gábor: Meglátása szerint az a probléma, hogy ha nem születik megegyezés, akkor azt fogják 

mondani, hogy tönkretették két település hivatalát. Ettől félti Jánossomorja települést. Azonban nem 

vállalhat minden költséget Jánossomorja. Azt sem szeretné, ha minden képviselő-testületi ülésen 1-2 

órát a közös hivatal ügyeivel foglalkoznának. Nem látszik a megoldás. 

Dr. Mihályi Zsuzsanna: November 1-jén Mosonszolnok és Újrónafő települések háziorvosa elhagyta 

praxisát. A tiszti-főorvos őt jelölte ki helyettesként. Múlt heti újrónafői rendelése után az újrónafői 

polgármester megkereste. Nem a rendelőben került sor a beszélgetésre. A kirendeltség-vezetővel 

együtt elmondták az álláspontjukat, illetve felvázoltak egyfajta gazdasági problémát. Másnap 

találkozott a jegyzővel és így megismerte az ő álláspontját is. Így már tisztább a kép. A megoldást ő 

sem látja. Esetleg a két önkormányzat képviselő-testületi tagjaival közösen kellene leülni és 

egyeztetni. Jó lenne, ha addigra az élő közvetítés már működne. A kommunikáció alapvetően rossz, 

mivel a két település azt mondja, hogy Jánossomorja meg akarja szüntetni a két hivatalt. 


