
 

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

JJEEGGYYZZŐŐJJEE  

 :1041 Budapest,  István út.  14       /Fax:231-3101     e-mail : vitarise@ujpest .hu 

 
3. számú melléklet 

NYILATKOZAT 

Alulírott Dr. Vitáris Edit a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának Jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak 
megfelelően 2010. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső 
kontroll rendszerek (pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek, valamint belső ellenőrzés) 
szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működéséről. 

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, teljeskörűen 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. 

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem 
eleget: 
Kontrollkörnyezet: 2010. évi szervezeti változások eredményeként a hivatalnak elkészült az új 
Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a szervezeti ágrajza. A kontrollkörnyezet 



kialakítása során a hivatal nagy hangsúlyt fektetett a felelősségi és hatáskörök pontos 
lehatárolására, egyrészt az SZMSZ-ben, másrészt a munkaköri leírások aktualizálásával. Évek 
óta jól bevált gyakorlat, hogy a függetlenített belső ellenőrzés kiemelt figyelmet fordít a 
vezetői ellenőrzés működésére. 
Nézetem szerint a munkatársak hozzáállása és képzettsége biztosítja a belső kontrollkörnyezet 
hatékony működését. 
Kockázatkezelés: Jogszabályi előírásoknak megfelelő kockázatkezelési eljárási rend került 
kidolgozásra.  
Kontrolltevékenységek: 2010. évben a kontrolltevékenységek (ideértve a jóváhagyás, 
engedélyezés stb.) maradéktalanul elősegítették a vezetői utasítások végrehajtásának 
biztosítását. 
Információ és kommunikáció: Az információs rendszerek a szervezeten belüli hatékony 
kommunikációt tették/teszik lehetővé. 
Monitoring: A függetlenített belső ellenőrzésről, illetve a vezetői ellenőrzésről kapott 
információk alapján elmondható, hogy a belső kontrollrendszer működését folyamatosan 
figyelemmel kísérem.  
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: 

A függetlenített belső ellenőrzés tapasztalatai, javaslatai alapján a belső kontrollrendszert, 
kontrollpontokat szükség esetén módosítjuk, pontosítjuk. 
A belső kontrollok működését elősegíti, hogy évek óta hatékonyan működtetjük a 
minőségirányítási rendszert. 
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