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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

- a Képviselő-testülethez – 

-  
Hévízgyörk Község Önkormányzata 2010-2014. évekre vonatkozó belső ellenőrzési 

stratégiai terve, valamint 2010 évre vonatkozó felügyeleti és belső ellenőrzési terve 

 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az 1990. évi LXV. törvény 92. §-ának (6) bekezdésében foglaltak szerint a helyi 

önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a tárgyévet 

megelőző év november 15-ig hagyja jóvá. 

Hévízgyörk Község Önkormányzata esetében az ellenőrzési tevékenységet a feladat ellátási 

megállapodás alapján az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
munkaszervezete látja e külső szakértő bevonásával. 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet 18. §-a 

alapján az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés 

alapján stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv 

vezetője hagy jóvá. 

A belső ellenőrzési vezető által összeállított stratégiai terv - összhangban a költségvetési szerv 

hosszú távú céljaival- meghatározva a belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket, 

az alábbiakat tartalmazza: 

 

a) a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat; 

b) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer 

értékelését; 

c) a kockázati tényezőket és értékelésüket; 

d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési tervet; 

e) a szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérését; 

f) a belső ellenőrök hosszú távú képzési tervét; 

g) a belső ellenőrzés tárgyi és információs igényét; 

h) az ellenőrzés által vizsgált területeket, figyelembe véve a szervezet 

struktúrájában vagy tevékenységében szükséges változásokat. 

 

A fentieknek megfelelően a 2010-2014. évekre elkészített stratégiai tervet az 1. számú 

melléklet tartalmazza. 

 

A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai tervvel - összeállítja a tárgyévet követő 

évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési tervnek kockázatelemzés 

alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell 

alapulnia. 



Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: 

a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a 

kockázatelemzésre; 

b) a tervezett ellenőrzések tárgyát; 

c) az ellenőrzések célját; 

d) az ellenőrizendő időszakot; 

e) a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; 

f) az ellenőrzések típusát és módszereit; 

g) az ellenőrzések ütemezését; 

h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését. 

 
Az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervét a 2.  számú melléklet tartalmazza. 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kérem Önöket az előterjesztés megtárgyalására és a határozat-tervezet elfogadására. 

 

Hévízgyörk, 2009.december 8. 

 

  

   

  

 Lukesné Csábi Ágnes jegyző 



1. számú melléklet 

H é v í z g y ö r k  K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t a  

 

B E L S Ő  E L L E N Ő R Z É S I   

S t r a t é g i a i  t e r v e  

2 0 1 0 - 2 0 1 4 .  é v e k r e  

 

Hévízgyörk Község Önkormányzat belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai terve a 

költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet szerint az 

alábbiak szerint alakul: 

 

a) Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok 

 

Az elkövetkező években az önkormányzatnak fő feladata a gazdálkodás pénzügyi 

egyensúlyának megteremtése, megőrzése, működési költségekben való megtakarítási 

lehetőségek feltárása, a lehetséges bevételek beszedése, a működő intézményekben megfelelő 

szabályozottság és szervezettség biztosítása. Kiemelt cél a beruházásokra biztosítható önerő 

mellett uniós és állami támogatások elnyerése. Fentiekkel összhangban az ellenőrzések során 

ezek lesznek a hangsúlyos elemek, vizsgálandó témák, melyek az éves tervekben kerülnek 

konkrétan megfogalmazásra. 

 

b) A FEUVE rendszer értékelése 

 

A jogszabály által megkövetelt az intézményekben FEUVE (folyamatba épített előzetes  

utólagos és vezetői ellenőrzés) rendszer szabályozása és működtetése, mely által 

csökkenthetők a feladatok ellátása során előforduló kockázatok. 

Az ellenőrzés minden intézménynél vizsgálja, hogy egy adott hiba hol, miért következhetett 

be, a rendszerben hol vannak a gyenge pontok. A folyamatba épített előzetes és utólagos 

vezetői ellenőrzés működtetését az intézményeknek kell megoldaniuk, ebben tanácsadási 

jelleggel segítséget nyújthat, javaslatot tehet a belső ellenőrzés ellenőrzés. A hibák 

felfedésével a cél elsősorban a további hibák kiküszöbölése, a rossz gyakorlat megszüntetése  

 

c) Nagyobb kockázati tényezők, főbb prioritások 

 

Nagyobb kockázatot jelentenek a magasabb nagyságrendet képviselő pályázatos beruházások 

(uniós pénzforrás), a szervezeti változások, az új területek, szakfeladatok (esetleg 

intézmények). 

Az eladósodottság megfékezése érdekében fontos feladat a működési költségek 

felhasználásának folyamatos ellenőrzése, a meglévő bevételek és új források szabályszerű 

elszámolása és beszedése. 

 

d) A szükséges ellenőri létszám és az ellenőri képzettség felmérése 

 

A belső ellenőrzési feladatokat az Aszódi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

látja el külső szakértő megbízásával.  

Az ellenőrzésekre a létszámot  a megbízott folyamatosan biztosítja.   



. 

e) A belső ellenőrök hosszú távú képzési terve 

  

A belső ellenőrzés végzéséhez szükséges a folyamatos továbbképzés, a jogszabályok és a 

változások ismerete, ellenőrzési konzultációkon való részvétel biztosítása. 

A továbbképzéseken való részvétel során törkedni kell a belső ellenőrök ellenőrzött 

területekkel kapcsolatos szakmai jogszabályok aktualításainak megismerésére, valamint a 

belső ellenőrzés speciális ismeretkörének bővítésére. 2010-től bevezetésre kerül a belső 

ellenőrök központi kötelező oktatása. 

 

f) Az ellenőrzés tárgyi és információs igénye 

 

A belső információkat az ellenőrzések megkezdésekor minden esetben biztosítja az 

ellenőrzött egység. 

A külső információs igényt a PM honlapról, valamint jogszabály-figyelési lehetőséggel 

biztosítva van.  

Az ellenőrzések alatt szükséges adatokhoz való hozzáférés biztosított. 

A tárgyi feltételek  rendelkezésre állnak.  

 

g) Az ellenőrzés által vizsgált területek, figyelembe véve a szervezet struktúrájában 

vagy tevékenységében szükséges változásokat  

 

Vizsgált területek a hivatal és az önkormányzati intézmények működése, gazdálkodása, az 

önkormányzat által támogatott civil szervezeteket az  önkormányzati alapítású, tulajdonú 

szervezetek, igazgatás, tervezés, könyvvezetés, beszámolás, iratkezelés, irányítás, ellenőrzés, 

munkaerő-gazdálkodás,  a projekt kezelés pénzügyi folyamatai, fenntartás, készpénzkezelés, 

az adatkezelés és védelem 

 

 

Kockázati tényezők szerint felállított fontossági sorrend 

 

PRIORITÁSOK 

 

A kockázatosabb területek felmérésével a stratégiai tervben az alábbi sorrendben kerültek 

megállapításra a prioritások:  

 

 

1. Pénzügyileg a legkockázatosabb területnek minősülnek a beruházások. Elindításuk 

előtt kiemelten vizsgálandó kockázat tényező, hogy megvalósítása szolgálja-e, illetve 

mennyiben szolgálja az önkormányzat kötelező vagy önként vállal feladatait. 

Indokoltságát alátámasztják-e a feladatok mutatószámai, az önkormányzat területén 

vagy környezetében jelentkező igények. Beilleszthető-e a beruházás az uniós, 

kormányzati, regionális és kistérségi programokba. Felmérendők az önkormányzat 

felhalmozási lehetőségei, pályázati lehetőségek, bevonhatók-e egyéb források a 

fedezet előteremtésébe. A beruházás elindítása során a közpénzek felhasználást 

szabályozó közbeszerzési törvény szerint jártak-e el. A fenti feladatok elsődlegesen a 

szakmai és pénzügyi területek feladatai, azonban a belső ellenőrzés kapacitása a 

beruházás lebonyolításának valamennyi pontján felhasználható.  



2. Az önkormányzati bevételek megalapozottsága érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni 

a normatív állami támogatások igénylésére. A támogatások alapját képező 

mutatószámok, létszámok helyes megállapítása az alapja a támogatások lehívásának. 

A kötött felhasználású támogatások elszámolását külön kell vizsgálni. Figyelembe 

véve az új jogszabályi változásokat szükséges a szabályzatok folyamatos 

aktualizálása. Kiemelten fontos  a FEUVE folyamatos működtetése. 

 

 

Hévízgyörk, 2009.december 8. 

 

 

 

 

               Előkészítette:                                           Jóváhagyta:  

  

 

         Belső ellenőrzési vezető                                       Lukesné Csábi Ágnes  jegyző 
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2.sz.mellléklet 

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG Önkormányzat 

2010. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVe 

 

Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó 

stratégia (ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, terjedelme, 

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 

típusa (**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése 

(***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 

 
Polgármesteri 
Hivatal 
 
 
Pénzügyi-számviteli 
szabályzatok 

Célja: annak megállapítása, 
hogy az önkormányzat 
szabályzatai a törvényi és a 
helyi sajátosságok 
figyelembevételével készültek-
e, jogszabályi változásoknak 
megfelelő aktualizálások 
megtörténtének ellenőrzése 
 
Tárgya: szabályozottság 
vizsgálata 
 
Időszak: 2010. év, jelen helyzet 

 
- Szabályozatlanságból eredő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Szabályzatok 

tartalmának tételes 
ellenőrzése 

 
2010.május 

 
Jelentés: 

2010. …….. 

 
8 belső ellenőri nap 

 
Polgármesteri 
Hivatal 
 
 
ÁFA bevallások 

Célja: annak megállapítása, 
hogy a vonatkozó adóbevallást 
szabályszerűen töltötték-e ki, 
betartották-e a vonatkozó 
jogszabályokat, a bizonylatok, 
teljesítést igazoló egyéb 
bizonylatok alakilag, tartalmilag 
megfelelnek-e a törvényi 
előírásoknak, ÁFA bevalláshoz 
kapcsolódó analitikus 
nyilvántartások megfelelőek-e 
 
Tárgya: ÁFA nyilvántartások, 
bevallások ellenőrzése 
 
Időszak: ………. 

 
- Helytelen bevallásokban rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
 

Dokumentumok 
vizsgálata és 

értékelése 

 
2010. június 

 
Jelentés: 

2010. …….. 

 
4 belső ellenőri nap 
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Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó 

stratégia (ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, terjedelme, 

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 

típusa (**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése 

(***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 

 
Polgármesteri 
Hivatal 
 
 
Igazgatási folyamatok 
 

Célja: a szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli 
ellátások megállapításának, 
bizonylatolásának rendje 
szabályozott-e, a gyakorlati 
alkalmazás megfelel-e az 
előírásoknak, a rendszer 
zártsága biztosított-e. 
 
Tárgya: szociális 
rászorultságtól függő pénzbeli 
ellátások 
 
Időszak: ……….. 

 
- A jogszabályi előírások be 
nem tartásában rejlő 
kockázatok, dokumentáltság 
esetleges hiányosságai 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Dokumentumok, 
nyilvántartások 

szúrópróbaszerű 
ellenőrzése 

 
 

 
2010. augusztus 

 
Jelentés: 

2010. …….. 

 
4 belső ellenőri nap 

 
Viziközmű Kft.

1
 

 
 
Működés, 
gazdálkodás 
folyamatai 

Célja: annak megállapítása, 
hogy a vizsgált szerv 
szabályozottsága, működése, 
gazdálkodása megfelel-e a 
vonatkozó törvényi 
előírásoknak és az Alapító által 
kitűzött céloknak 
   
Tárgya: működés, 
gazdálkodás, szabályozottság 
vizsgálata 
 
Időszak: 2009. év 

 
- A működés, gazdálkodás 
esetleges nem 
szabályszerűségében rejlő 
kockázatok 
 
 
 

 
Típusa: 

Rendszerellenőrzés 
 

Módszerei: 
 

Dokumentumok 
szúrópróbaszerű, 

ellenőrzése 
 

Interjúkészítés 
 

 
2010. …….. 

 
Jelentés: 

2010. …….. 

 
3 belső ellenőri 

nap
2
 

                                                 
1
 Bag, Domony, Galgahévíz, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura közös feladat 

2
 Tulajdoni hányad arányában 
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Ellenőrzendő 

folyamatok és 

szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó 

stratégia (ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, terjedelme, 

ellenőrzött időszak) 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 

típusa (**) 

Az ellenőrzés 

ütemezése 

(***) 

Erőforrás 

szükségletek 

(****) 

Petőfi Sándor 
Általános Iskola 
Napköziotthonos 
Óvoda 

Célja. Annak vizsgálata, hogy a 
pedagógusok hétévenkénti 
továbbképzési 
kötelezettségeivel kapcsolatos 
feladatok ellátása 
(továbbképzési tervek 
megvalósulása, előmeneteli 
rendszerben való megjelenése) 
megfelel-e a jogszabályi 
előírásoknak. 
 
Tárgy: Továbbképzési 
kötelezettség teljesítése (20 + 8 
fő) 
Időszak: 2006-2009 
 
 

- Jogszabályi előírások be nem 
tartásában rejlő kockázatok 

Típusa: 
Szabályszerűségi 
ellenőrzés 
 
Módszerei: 28 fő 
esetében 
dokumentumok 
tételes ellenőrzése 

2010. április 
Jelentés: 2010. 
május 15. 

12 belső ellenőri 
nap 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tárgy: előre nem látható 
feladatokra tartalék idő (20 %) 
 
 

   Tartalékidő: 
 
4 belső ellenőri nap 

 

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

 

Dátum: 2009. december 8. 
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Készítette: Jóváhagyta: 

 

_____________________________ ________________________ 

     Vincent Auditor Számvit.és Szolg. Kft.   Lukesné Csábi Ágnes jegyző  

Lisztes-Tóth Linda ügyvezető belső ellenőrzési vezető 

 

 

Az elfogadó határozat száma:………………………………. 

 

 


