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l) Alulírott Horváth Péter a Takáts Gyula Megyei és Városi KÖnyvtár költségvetési

szew vezetóje jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően

2019. évberr/időszal<ban az áIta\amvezetettköltségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításráról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és

hatékony működéséről,

- olyan szewezett kultura kialakításaról, amely biáosítja az elkötelezettséget a szewezetí

célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosttására,

_ a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, haszrrálatába adott vagyon rendeltetésszerű

hasznáLatérőI, az atapítő okiratban megjelölt tevékenységek jogszabá|yban meghaátozott

követelményeknek megfelelő ellátásáról,

_ a rendelkezésre álIő e\őírányzatok célnak megfelelő felhasznáIásárÓl,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság

követelményeinek érvényesítéséről,

- a tewezési, beszámolasi, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítésérŐl, azok

telj ességéről és hiteless égéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek össáangjaról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfeleló bizonyosságot nyujt az eljárások

jogszeniségére és szabályszeníségére vonatkozóan, bíztosítja az elszámoltathatóságot,

továbbá megfelel ahazai és közösségi szabályoknak,

- aról, hogy a vezetők a szewezetminden szintjén tisztábanlegyenek akiíűzött célokkal és

az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudjak hajtani a

megbatározott feladatokat és értékelni tudjak az elért eredménYeket. E tevékenYségrŐl a

veietői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a

tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkoző jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó elŐÍrásainak az alábbiak

Kontrollkörny ezet: Akontrollkörny ezet részbenbiztosította a költségvetési szerv felső szinttÍ,

az egész szervezetre kiható elkötelezettségét, A kontrollkörnyezet magában foglalta az etikai

értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szewezet vezetésének filozőfiáját és stílusát, a

felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a

módszereit, továbbá a vezetés iranyítási tevékenységének minőségét. A kontrollkÖrnYezet



részben alapja volt a belső kontrollok összes többi elemének, amely biztosítja a fegyelmet és a
rendet aszewezptben.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési rendszernek olyan mechanizmusokra
kell épülni, amelyek lehetővé teszik az intézmény tevékenysége alapján kialakított célokra ható
negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerését, elemzését és kezelését. A
kockázatok forrását tekintve a szewezet külső és belső kockázatokkal egyaránt szembesült.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységek részben felölelték aznkat az eljárásokat,
amelyek biztosítjrák, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elviárások végrehajtásra
kerüljenek, és az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenysége sorián a szewezet kezelje. A
kontrolltevékenységek a szewezeti hierarchia szintjein és működési területein részben
megjelentek.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információnak és kommunikációnak a teljes
kontrollrendszert át kell szőnie. Ez az elem biztosítja mind a fentről lefelé történő
kommunikációt, mind az alulról felfelé történő információráramlást. A kommunikációs
rendszertől részben elvárás volt, hogy minden olyan adat és információ megjelenjen, és
feldolgozásra kerüljön benne, amely alapvetően szükséges az irányttás és ellenőriáetőség
szempontjából.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring mechanizmusok részben lehetóvé
tették, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomonkövetés és értékelés alatt álljon, így a
kontrollrendszer részben rugalmasan tudott reagálni a változő külső és belső körülményekhez. A
monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak
megfelelően, átláthatőan, teljes körűen és pontosan ttikrözik a szőban forgó pénzügyi évre
vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes
továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

vát,2020. február 28.

WL.,,h, rű-
,r,, {.............
aláírás

B) AzA) pontbanmeghatérozott nyilatkozatotaz alábbiak miatt nem á1l módomban
megtenni:

Kelt:

P. H.

aláirás

,(iF§'*-"e7ö .KÉh:2 ,;.: ,','?
4,É i-;;i ;,: ;'i'
Y"q",'l:P.íH.


