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HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

2011. 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 

(****) 

 
Önkormányzat és 
Intézményei 
 
 
Normatívák 

Célja: annak megállapítása, 
hogy a 2010. évi sajátos 
nevelési igényű tanulók 
ellátásához kapcsolódó 
normatív állami hozzájárulások, 
igénylése/elszámolása 
megfelel-e a törvényi 
előírásoknak, a vonatkozó 
tanügyi és egyéb 
dokumentumok, kapcsolódó 
feltételek (alapító okirat, 
személyi feltételek) 
megfelelőségének vizsgálata 
 
Tárgya: az SNI-s tanulók 
ellátásához kapcsolódó 2010. 
évi normatív támogatás, ehhez 
kapcsolódó feltételek 
 
Időszak: 2010. év 

 
- Normatíva visszafizetésből 
eredő kockázatok 
 
 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
 

Dokumentumok 
szúrópróbaszerű, 
esetenként tételes 

ellenőrzése 

 
2011. július 

 
Jelentés: 

2011. augusztus 
31. 

 
8 belső ellenőri nap 

 
Polgármesteri 
Hivatal 
 
 
Iparűzési adó 
ellenőrzés vállalkozók 
behívásával 

Célja: esetleges hátralékok 
feltárása, adózási morál 
javítása, iparűzési 
adóbevallások tartalmi 
ellenőrzése 
 
Tárgya: 8 vállalkozás iparűzési 
adó ellenőrzése 
 
Időszak: 2010. év 

 
- Önkormányzati bevételek 
elmaradása 
 
- Helytelen bevallásokban rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés, 

adóellenőrzés 
 

Módszerei: 
 

Interjúkészítés 

 
2011. augusztus 

 
Jelentés: 

2011. 
szeptember 30. 

 
8 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 

(****) 

 
Petőfi Sándor 
Általános Iskola 
 
Napköziotthonos 
Óvoda 
 
 
Utóellenőrzés 

Célja: annak megállapítása, 
hogy a 2009. évi étkezési 
térítési díjak beszedési-, 
nyilvántartási- és elszámolási 
rendje tárgyban végzett 
ellenőrzést követően készült-e 
intézkedési terv, az intézkedési 
tervben foglaltak határidőre, 
végrehajtásra kerültek-e  
 
Tárgya: az étkezési térítési 
díjak beszedési-, nyilvántartási- 
és elszámolási rendje 
tárgyában végzett vizsgálat 
utóellenőrzése 
 
Időszak: 2011. év, jelen helyzet 

 
- A vonatkozó jogszabályok be 
nem tartásában rejlő 
kockázatok 
 
- Hibák, hiányosságok 
halmozódásában rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
és pénzügyi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
az intézkedési 

tervben foglaltak 
tételes ellenőrzése 

 
Interjúkészítés 

 
2011. 

szeptember 
 

Jelentés: 
2011. október 31. 

 
8 belső ellenőri nap 

 
Polgármesteri 
Hivatal 
 
 
Készpénzkezelés 
bizonylatai 

Célja: annak vizsgálata, hogy a 
pénzkezeléssel kapcsolatos 
bizonylatok alaki és tartalmi 
szempontból megfelelőek-e, 
készpénzkezelés, 
vagyonvédelem, pénztárzárlat 
ellenőrzése, pénztári rovancs, a 
pénzkezelési szabályzatban 
foglaltak betartásának 
vizsgálata 
 
Tárgya: pénzkezelés 
ellenőrzése 
 
Időszak: 2011. I. negyedév 

 
- Pénzgazdálkodási 
folyamatok esetleges nem 
megfelelőségében rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
 

Dokumentumok, 
nyilvántartások 
mintavételes 
ellenőrzése 

 
Közvetlen 

megfigyelésen 
alapuló módszerek 

 
2011. október 

 
Jelentés: 

2011. november 
30. 

 
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 
 
 
Pénztári és banki 
bizonylatok 

Célja: annak megállapítása, 
hogy a pénztár- és 
bankbizonylatok alaki és 
tartalmi szempontból 
megfelelnek-e a törvényi 
előírásoknak, a 
pénzgazdálkodási jogköröket a 
jogszabályi és belső 
szabályoknak megfelelően 
gyakorolják-e 
 
Tárgya: pénztárbizonylatok és 
banki utalásokhoz tartozó 
bizonylatok ellenőrzése 
 
Időszak: 2011. II. negyedév 

 
- A bizonylatok, 
nyilvántartások esetleges nem 
megfelelőségében rejlő hibák 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
 

Bizonylatok 
szúrópróbaszerű, 

mintavételes 
ellenőrzése 

 
2011. október 

 
Jelentés: 

2011. november 
30. 

 
4 belső ellenőri nap 

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

   Tartalékidő: 
 
6 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: 2010. november 15. 

 

Készítette: 

 Jóváhagyta: 

_____________________________ ________________________ 

           Lisztes-Tóth Linda Lukesné Csábi Ágnes        

       belső ellenőrzési vezető jegyző 


