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SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE
SZABÁLYZAT HATÁLYA
A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal, mint az Ávr. 10. § alapján kijelölt költségvetési
szerv szabályzatának hatálya kiterjed:
─ Csetény Község Önkormányzata,
─ Szápár Község Önkormányzata,
─ Szápári Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
─ Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,
─ Csetény-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulás,
─ Csetény-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulás Körzeti Óvoda
Csetény
Költségvetési szervekre.
1. Bevezetés
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) Kormány rendelet
6. §-ának megfelelően a költségvetési szerv
vezetőjének kötelessége a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét kialakítani.
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok,
illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó
cselekmények egyaránt beletartoznak.
A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.)
való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás
bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az egyes
műveletekben, stb. előfordulhat.
Alapesetei lehetnek:
- a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés,
szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.)
- a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból,
helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)
A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a jegyző felelőssége, hogy:
- a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján
működjön;
- a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel;
- szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra
kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.
A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy:
- hozzájáruljon a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások
sérülésének, megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához,
(megelőzés)

- keretet biztosítson ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot
helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség
megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.
A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések
meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített
nyilvántartása) a jegyző feladata, amely feladatot a Hivatalban kialakított munkaköri,
hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek megfelelően az egyes szervezeti
egységek vezetőire átruházhatja.
2. A szabálytalanságok megelőzése
A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a jegyző
felelőssége.
Az Áht. 69. §-a szerint:
„(1) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése
érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a
következő célok:
a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan,
hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.
(2) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési
szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani
útmutatók figyelembevételével.”
Az Áht.-ban meghatározott kötelezettség a jegyző feladata, a szervezeti struktúrában
meghatározott egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és beszámoltathatóságának
szabályozottságán keresztül valósul meg. A költségvetési szervek munkavállalóinak konkrét
feladatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a munkaköri leírások szabályozzák, a
közszolgálati jogviszonyból, illetve munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a
jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük.
3. A szabálytalanságok észlelése a FEUVE rendszerben
A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
rendszerében történhet a munkavállaló és munkáltató részéről egyaránt, valamint külső
ellenőrzési szerv is állapíthat meg szabálytalanságot.
Amennyiben a szabálytalanságot a szervezeti egység valamely munkatársa észleli, köteles
értesíteni a szervezeti egység vezetőjét.
Ha a szervezeti egység vezetője megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről
értesíti a jegyzőt.

A jegyző kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve
indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.
Amennyiben a szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a
vezető felettesét, annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. (Írásos
értesítést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni.)
A jegyző, illetve a szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján a feladat, hatáskör és
felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására,
megszüntetésére.
Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. A Hivatalban annak a
szervezeti egységnek, amelynél a szabálytalanságot észlelte a belső ellenőr intézkedési tervet
kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell
hajtania.
A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés
tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot
adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését
szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenőrzést gyakorló szervei, stb.).
A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a hivatalnak intézkedési tervet kell
kidolgozni.
4. A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása
A jegyző felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért.
Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések
meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy
megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa.
Más esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) a jegyző vizsgálatot rendelhet el a tényállás
tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt
is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A vizsgálat eredménye lehet
további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a szabálytalanság
megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése
érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló
információ.
5. A jegyző feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon
követése során:
- nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított
eljárások helyzetét;
- figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;
- a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket”
beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat
a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési
környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való nagyobb rálátást.

6. A jegyző feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása
során:
- a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok (jogszabály szabályozza)
nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik;
- egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a
kapcsolódó írásos dokumentumokat;
- nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;
- a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében
figyelembe veszi a kapcsolódó jogi szabályozásokat.
7. Jelentési kötelezettségek
A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek
intézkedési tervet kell készítenie.
A jegyzőnek az éves ellenőrzési jelentésben kell számot adnia a belső ellenőrzés által tett
megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek megvalósításáról, az
ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának tapasztalatairól, az ellenőrzési
tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatokról.
Az 1. melléklet a szabálytalanságok észleléséhez és kezeléséhez kapcsolódó jogszabályok
felsorolását tartalmazza.
Csetény, 2014. március 1.

Müller József
jegyző

1. melléklet
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.
(XII.31.) Korm. rendelet;
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény;
a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény;
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény;
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény;
a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény;
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

