
1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *  

NYILATKOZAT 

A) Alulírott Mezriczky Tünde, a Buzsáki Közös Önkormányzati Hivatal 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 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:  

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek 

szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök 

kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésének a módszereit, továbbá 

az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100370.kor#lbj147id74da


megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok 

egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a 

kontrollkörnyezetet rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges 

személyi változásokhoz igazítani. 

Integrált kockázatkezelési rendszer: 

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított 

célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és 

kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosíthatóak be és 

intézkedések történtek azok negatív hatásának ellensúlyozására, valamint a válaszlépések 

megtételére. 

Kontrolltevékenységek: 

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és 

elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során 

a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és 

minden működési területén megjelennek. 

Információs és kommunikációs rendszer: 

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő, illetve az alulról felfelé történő 

kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben 

minden olyan adat és információ megjelenik és feldolgozásra kerül, amely alapvetően 

szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs 

rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő 

időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli 

kommunikáció biztosított. 

Nyomon követési rendszer (monitoring): 

A monitoring mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos 

nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon 

reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a 

szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a 

monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt. 

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. 

Kelt: Buzsák, 2019.május 07. 
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