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2016. évben folytatott belső ellenőrzési vizsgálatok listája 

Az ellenőrzött 

szerv, 

szervezeti egység 

Ellenőrzési jelentés címe 
Ellenőrzés száma 

ügyiratszáma 
Ellenőrzés célja Ellenőrzés típusa 

Ellenőrizendő 

időszak 

Józsefvárosi Szent 

Kozma Egészségügyi 

Központ 

A belső kontrollrendszer 

működtetésének értékelése 
18/5/2016 

A vizsgálat célja annak 

megállapítása, hogy: 

- az intézmény belső 

kontrollrendszerének 

kialakítása és működtetése 

jogszerűen történik-e 

- a pénzügyi folyamatokban a 

kulcskontrollok működése 

megfelelt-e a jogszabályokban 

és a belső szabályzatokban 

foglaltakkal 

- az intézmény belső 

kontrollrendszere segítette-e a 

közpénz felhasználás 

szabályosságát a gyakorlatban 

rendszerellenőrzés 2014.,2015 

Józsefvárosi 

Gyermekek 

Üdültetéséért 

Nonprofit KKft. 

Az üdültetés, mint önként 

vállalt önkormányzati feladat 

ellátásának vizsgálata 

18/8/2016 

A vizsgálat célja annak 

megállapítása, hogy: 

- a feladatellátás 

megszervezése és az 

önkormányzat által 

biztosított forrásfelhasználás 

a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően történt-e 

- az önkormányzat, illetve a 

feladatot ellátó szervezet 

konkrét célkitűzéseket 

teljesítményellenőrzés 2014.,2015 
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meghatározott-e, a kitűzött 

célok megvalósultak-e, a 

teljesítmény mérésére 

kialakítottak-e 

mutatószámokat, azokat 

folyamatosan mérik-e és 

értékelik-e 

- a forrásokkal való 

gazdálkodás megfelelt-e a 

gazdaságosság, hatékonyság, 

eredményesség 

követelményeknek, e téren 

milyen tendenciák 

figyelhetők meg 

Józsefvárosi Szent 

Kozma Egészségügyi 

Központ 

Az intézményvezetői 

feladatok ellátása a JEK 

gazdálkodására vonatkozóan 

18/11/2016 

A vizsgálat célja annak 

megállapítása, hogy: 

- az intézmény költségvetés 

végrehajtásához a személyi és 

tárgyi feltételek biztosítása 

szabályszerűen történt-e 

- az intézményvezető 

biztosította-e a 

jogszabályokban és a belső 

szabályzatokban foglaltaknak 

megfelelően a 

kontroltevékenységek 

működését 

pénzügyi-

szabályszerűségi 

2016.01.01 - 

2016.08.10 
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Polgármesteri Hivatal 

A 2016. október 02. napjára 

kitűzött országos 

népszavazásra fordított 

pénzeszközök 

felhasználásának vizsgálatáról 

18/16/2016 

A vizsgálat célja annak a 

megállapítása, hogy a 

költségek tervezése és 

felhasználása a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően 

történt-e 

pénzügyi-

szabályszerűségi 

2016.07.05. – 

2016.10.21. 

Polgármesteri Hivatal 

A közterület-felügyeleti 

feladatokat ellátó 

köztisztviselők egyéb 

juttatásainak ellenőrzése 

18/12/2016 

A vizsgálat célja annak 

megállapítása, hogy: 

- az adható juttatások 

szabályozása megtörtént-e, a 

gyakorlat a szabályozásnak 

megfelelően történt-e 

- a gyakorlatban biztosított-e a 

belső kontrollok érvényesítése 

az egyenruha, formaruha és 

egyéb felszerelés juttatása 

során 

pénzügyi-

szabályszerűségi 

2015.01.01. - 

2016.06.30. 

 


