JELENTÉS

a 2010. évi országos és helyi önkormányzati választások
pénzügyi lebonyolításának
ellenőrzéséről

Tapolca, 2011.

BEVEZETÉS
A vizsgálatra a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (5)
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 120/A. § (1)
bekezdése, a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.)
Korm. rendelet, illetve a vonatkozó ellenőrzési program alapján került sor.
Az ellenőrzött szerv:

Tapolca Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Székhelye:

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

A vizsgált időszak:

2010.

Az ellenőrzést végezte: Feketéné Földi Judit belső ellenőr
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a 2010. évi országos és helyi
önkormányzati választásokhoz biztosított központi pénzeszközök felhasználása
szabályszerű volt-e.

VIZSGÁLATI SZEMPONTOK
1. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselők választása költségeinek normatíváiról, tételeiről,
elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2010. (VII. 21.) KIM
rendeletben foglaltak szerint használták-e fel?
2. A választás céljára biztosított pénzeszközöket számvitelileg elkülönítetten
kezelték-e?
3. A választásra biztosított pénzeszközök tekintetében a helyi választási iroda
vezetője gyakorolta-e a kötelezettségvállalási és utalványozási jogot?

RÉSZLETES VIZSGÁLATI MEGÁLLAPÍTÁSOK
Dr. Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke 2010. október 3-ra tűzte ki a
2010. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását.
A helyi önkormányzatok a választás helyi feladatai előkészítésére és
lebonyolítására pénzügyi fedezetet kapnak a központi költségvetésből. Az
összeg felhasználásáról, elszámolásáról a helyi önkormányzati képviselők és
polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választása
költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
a 7/2010.(VII.21.) KIM rendelet (továbbiakban: Rendelet) rendelkezik.
A választás 15 szavazókörben történt, a választás lebonyolításához biztosított
támogatást a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala 2010. szeptember 13án utalta át.
KIM rendelet alapján az önkormányzatot megillető támogatás
HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS
POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA
BEVÉTELEK
hirdetmények és tájékoztatók
kiadás szavazás napján a szavazókörökben
(telefon, fax, villamos energia, stb.)
kiadás a szavazás napján a Polgármesteri Hivatalban
választásnapi ellátás költsége
választói névjegyzék és értesítő szelvények elkészítése
ajánlószelvények postázása, NESZA vezetése
egyéb dologi kiadás
SZSZB tagjainak díja
jegyzőkönyvvezetők díja
HVI tagjainak díja
helyi választási bizottság tagjainak tiszteletdíja
munkaadókat terhelő járulékok
egyéb dologi kiadás okmányirodák részére
OEVI tagjainak díja
munkaadókat terhelő díjak OEVK-nál
Összes központi támogatás
Önkormányzat által biztosított saját forrás
ÖSSZESEN:

45 000 Ft
90 000 Ft
10 000 Ft
60 000 Ft
140 280 Ft
645 288 Ft
135 000 Ft
675 000 Ft
225 000 Ft
135 000 Ft
45 000 Ft
291 600 Ft
30 000 Ft
300 000 Ft
81 000 Ft

2 908 168 Ft
605 408 Ft
3 513 576 Ft

KIADÁSOK

személyi juttatás

1 363 000 Ft

munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadás
ÖSSZESEN:

350 692 Ft
1 785 685 Ft
3 513 576 Ft

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
VÁLASZTÁSA
BEVÉTELEK
nyomtatványok borítékolása
postázási feladatok költsége
hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége
kiadás szavazás napján
választásnapi ellátás költsége
választással összefüggő egyéb dologi kiadás
lakossági értesítők a kisebbségi választásról
SZSZB tagjainak díja (5 fő)
SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja
munkaadókat terhelő járulékok
ÖSSZESEN:

87
557
3
6
4
9
9
75
15
24
790

131
640
000
000
000
000
338
000
000
300
409

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

KIADÁSOK

személyi juttatás
munkaadót terhelő járulékok
dologi kiadás
ÖSSZESEN:

90 000 Ft
23 896 Ft
676 513 Ft
790 409 Ft

A személyi juttatások a szavazatszedő bizottság (45 fő), a helyi választási
bizottság (3 fő), az OEVI tagjai (19 fő), a helyi választási bizottság tagjainak (8
fő), a jegyzőkönyvvezetők (15 fő), valamint a kisegítő személyek (2 fő) megbízási
díját tartalmazza.
A választás lebonyolításához pénzügyi terv készült, mely 1 alkalommal
módosításra került.
A választáshoz biztosított összegek kifizetéséhez, a kötelezettségvállalás, az
utalványozás, az érvényesítés, az ellenjegyzés és a szakmai teljesítés
igazolásának rendjére vonatkozó külön szabályzattal rendelkezik a Hivatal. A
választási pénzeszközök felhasználása során – ellentétben a Polgármesteri
Hivatal egyéb kiadásai és bevételei vonatkozásában – az utalványozó a jegyző.
A szabályzat kitér az összeférhetetlenség kiküszöbölésére és a helyettesítésekre
is. A számviteli politikának része a választási szakfeladatokra való könyvelés
szabályozása.

A választással kapcsolatban keletkezett kifizetéseket elkülönítetten (főkönyvi
számok, szakfeladatok) kell dokumentálni. Választásonként kell analitikus
nyilvántartást készíteni, melynek tartalmazni kell a kiadási bizonylat
azonosítóját, megnevezését, jogcímét, összegét, valamint a kifizetés időpontját.
A saját erő bevonását az analitikus nyilvántartásban elkülönítetten kell vezetni.
A személyi jellegű kifizetésekhez valamennyi esetben készült megbízási
szerződés.
A választás pénzügyi elszámolása külön nyilvántartásban, valamennyi
szükséges melléklettel együtt megtalálható. A nyilvántartás tartalmazza az
utalványrendeletek másolati példányait is, továbbá a Magyar Államkincstár felé
történt lejelentéseket is.
Többlet támogatás igénylésére nem került sor.
A KIM rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a választás céljára
biztosított pénzeszközöket számvitelileg elkülönítette kell kezelni, továbbá a
költségvetési szerv számvitelében a választási feladatokkal kapcsolatos
szakfeladatokon nyilvántartást vezet.
A KIM rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi választási iroda
vezetője a KIM rendeletben meghatározottak szerint feladattípusú elszámolást
készít a területi választási iroda vezetője részére a szavazás napját követő 10
naptári napon belül. Az okmányirodával rendelkező helyi választási iroda
vezetője az elszámolás elkésztéséhez a pénzügyi elszámolást segítő programot
vesz igénybe.
A KIM rendelet 7. § (1), és (3) bekezdésében foglaltak szerint a helyi választási
iroda pénzügyi ellenőrzését a területi választási iroda végzi el a választást
követő 45 naptári napon belül, valamint a helyi választási iroda vezetője a
választás pénzügyi ellenőrzésére a választási iroda tagjának ad megbízást.
A KIM rendelet 9. §-a alapján a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvénynek a kisebbségi választói jegyzék összeállítása során történő
végrehajtásáról szóló 12/2010.(IV.30.) ÖM rendelet alapján biztosított
pénzeszközökről a települési kisebbségi önkormányzati képviselők választására
biztosított fedezettel együtt kell elszámolni a KIM rendeletben rögzített
szabályok szerint azzal az eltéréssel, hogy a helyi választási iroda vezetője a
választást követő 8 naptári napon belül elszámolást készít a területi választási
iroda részére. A helyi választási iroda elszámolásának elfogadásáról a területi
választási iroda vezetője dönt.
Összességében megállapítható, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati és
kisebbségi választások pénzügyi elszámolása során a Polgármesteri Hivatal
betartotta a határidőket, valamint a vonatkozó jogszabályban előírtakat.

Pápa, 2011. február 25.
Feketéné Földi Judit
belső ellenőr

REALIZÁLÁSI ZÁRADÉK
Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, annak egy példányát
hasznosítás és intézkedés céljából átvettem.
Tudomásul veszem, hogy a jelentés kézhezvételétől számított 10 munkanapon
belül nyilatkozhatok arról, hogy a jelentéssel kapcsolatban kívánok-e
észrevételt tenni.
Tudomásul veszem, hogy a határidő elmulasztása a jelentésben foglaltakkal
történő egyetértésnek minősül.
A jelentésben foglaltakat az érintett dolgozókkal ismertetem és a hatáskörömbe
tartozó intézkedéseket megteszem.
Tapolca, 2011. március „

„

_________________________
dr. Imre László
jegyző

