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Alulirott dr. Ballzsy P6ter, a Vas Megyei Onkonn6nyzati Hivatal vezetojejogi felelossdgem
tudatdban kijelentem, hogy az el6ir6soknak megfeleloen 2019 6vben az iitalam vezetett
kolts6gvet6si szervn6l gondoskodtam

- a belso kontrollrendszer kialakitdsir6l, valamint szabdlyszerti, eredmdnyes, gazdas6gos es

hatdkony mrikoddsdrol,

- olyan szervezeti kultfra kialakit6s6r6l, amely biztositja az elkcitelezettslget a szervezetr
c6lok 6s 6r16kek ir6nt, valamint alkalmas az integrit6s 6rv6nyesit6s6nek biztosititsdra,

- a koltsdgvetdsi szerv vagyonkezelds6be, haszn6latirba adott vagyon rendeltetdsszeni
haszniiatfnoT, az alapit6 okiratban rnegjelolt tev6kenys6gek jogszabllyban meghatftrozott
kovetelm6nyeknek megfelelo ell6t6s6rol,

- a rendelkezlsre 6116 eloir6nyzatok c6lnak megfelelo felhaszn6l6s6r6l,

- a kolts6gvet6si szeru tev6kenys6g6ben a hat6konys6g, eredm6nyesseg 6s a gazdas6goss6g
kovetelm6nyeinek 6rvdnyesit6s616l,

- a tervezdsi, besz6mol6si, inform6ci6szolgdltatasi kotelezetts6gek teljesitdsdrol, azok
teljess6g6rol ds hitelessdg6rol,

- a gazdiikod5si lehetosdgek ds a kotelezettsdgek osszhangj616l,

- az tntezmdnyi sz6mviteli rendrol,

- olyan rendszer bevezetdsdrol, amely megfelel6 bizonyoss6got nyfjt az elj6r6sok
jogszertis6g6re 6s szabiiyszerus6gdre vonatkoz6an, biztositja az elszftmoltathat6s6got, tov6bb6
megfelel ahazai 6s kozoss6gi szab6lyoknak,

- alr6l, hogy a vezetok a szervezet minden szintj6n tisztdban legyenek akitizott c6lokkal 6s

azazokel6rdsdt segito eszkozokkel annak 6rdek6ben, hogy v6gre tudj6k hajtani ameghatitrozott
feladatokat 6s 6rtdkelni tudj6k az elert eredm6nyeket. E tev6kenys6grol a vezetoi besz6rnoltat6s
rendszer6n kereszttil folyarnatos inform6ci6val rendelkeztem, a tev6kenys6get folyarnatosan
6116keltern.

A vonatkozo jogszab6lyok belso kontrollrendszerre vonatkoz6 eloirdsainak az alilbbiak
szerint tettem eleget:

Kontrollkornyezet'.

A hivatal szab|lyrendszere kiterjed a szeryezet mrikcjddserc, gazdfikod6s6ra. Szervezeti 6s

Mtikod6si Szabllyzata 6s az Alapit6 Okirat tartalmazza az alapvelo c6lok el6r6se 6rdek6ben
elv6gzendo feladatokat 6s hat6skoroket.

Integr6lt kock6zatkezel6si rendszer:

A hivatal tev6kenysdgdben rejlo kock6zatok felm6rdse megtort6nt.



Kontrolltev6kenys69ek :

A kontrolltev6kenys6g folyarnatba 6pitett tcjbbszintu, csoportvezetoket kovet6en hivatali
vezeloi kontroll val6sul meg.

Inform6ci6s 6s kommunik6ci6s rendszer:

A hivatalon beliil az informirci66ramlds sz6beli utasit6sok, sz6beli besz6moltat6sok, ir6sbeli
inforrn5ci6 6tad6sok, valamint az informatikai rendszerek keretdben mtikodtetett
inform6ci6mozgds, visszakereshetos6g ds a visszacsatol6si rendszerek mrikodtet6se ftj6n
val6sul meg, Az iratkezelds megfelel az eloiri,soknak.

Nyomon kovet6si rendszer (rnonitoring):

A feladatok megval6sit6s6nak nyomon kovet6se folyamatba 6pitett vezetor ellenorzds 6s a belso
ellenorz6s ftjdn val6sul rneg.

Kijelentem, hogy a benyirjtott besz6mol6k a jogszabtiyi eloirfsok szerint a val6s6gnak
rnegfeleloen, itlfthat6an, teljes koriien 6s pontosan ttkrcizik a szoban forg6 p6nztigyi dvre
vonatkoz6 kiad6sokat 6s bev6teleket.

Az lltalam vezelett kciltsdgvetdsi szerv gazdasiryi vezetoje eleget tett t6rgydvben eseddkes

tov6bbk6pz6si kotelezetts6g6nek a belso kontrollok t6makordben:

igen-nem

Szornbathely, 2020. 6prilis 23.

dr. Baldzsy P6.


