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2017. évben folytatott belső ellenőrzési vizsgálatok listája 

Az ellenőrzött 

szerv, 

szervezeti egység 

Ellenőrzési jelentés címe 
Ellenőrzés száma 

ügyiratszáma 
Ellenőrzés célja Ellenőrzés típusa 

Ellenőrizendő 

időszak 

A helyi nemzetiségi 

önkormányzatok 

A helyi nemzetiségi 

önkormányzatok beszerzési 

eljárásainak megfelelőségi 

ellenőrzéséről 

18/17/2016 

18/3/2017 

A vizsgálat célja annak 

megállapítása volt, hogy: 

- a jogszabályi előírásnak 

megfelelő szabályozás történt-e 

- a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok eszköz, tárgyi 

eszköz és szolgáltatás 

beszerzése megfelelt-e a 

jogszabályi előírásoknak, belső 

szabályzatoknak 

- biztosított-e a szabályozás és a 

gyakorlat közötti összhang 

szabályszerűségi 
2015.01.01. - 

2016.09.30. 

Józsefvárosi 

Egyesített Bölcsődék 

 

Napraforgó Egyesített 

Óvodák 

Az ingyenes étkeztetésre való 

jogosultság 

dokumentálásának 

ellenőrzése 

18/6/2017 

A vizsgálat célja annak 

megállapítása volt, hogy: 

- az ingyenes 

gyermekétkeztetésben 

részesülő étkezők létszám 

igénylésének és 

elszámolásának jogszerűsége 

és megalapozottsága 

megfelel-e a 

jogszabályoknak és a helyi 

szabályozásnak 

szabályszerűségi 2016. év 
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Polgármesteri Hivatal 

A 2017. április 23. napjára 

kitűzött Budapest VIII. 

kerület 06. számú egyéni 

választókerület 

vonatkozásában a települési 

önkormányzati képviselő 

időközi választására fordított 

pénzeszközök 

felhasználásának vizsgálata 

18/9/2017 

A vizsgálat célja annak a 

megállapítása, hogy a költségek 

tervezése és felhasználása a 

jogszabályi előírásoknak 

megfelelően történt-e 

pénzügyi-

szabályszerűségi 

2017.02.09. - 

2017.05.05. 

Polgármesteri Hivatal 

A zárszámadás 

összeállításával kapcsolatos 

soron kívüli vizsgálat 

18/10/2017 

A vizsgálat célja annak 

megállapítása volt, hogy: 

- a helyi önkormányzat 

költségvetésének 

végrehajtásáról szóló 

beszámolási és zárszámadási 

folyamatának 

kontrollkörnyezete megfelelően 

szabályozza-e a felelősségi és 

végrehajtási köröket 

- a beszámolási folyamatban 

érintett szervezeti egységek 

vezetői biztosították-e a 

feladatellátás hatékony 

megszervezését 

- a beszámolási folyamatban 

észlelt hiányosságok esetén, a 

hatékony munkavégzés 

biztosítása érdekében történt-e 

intézkedés a szervezeti 

egységek vezetői részéről 

rendszerellenőrzés 
2017.01.01. - 

2017.05.03. 
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Polgármesteri Hivatal 

A gépjármű kerékbilincselési 

és elszállítási folyamat 

pénzügyi elszámolásának 

vizsgálatáról 

18/11/2017 

A vizsgálat célja annak 

megállapítása volt, hogy: 

- a folyamat pénzügyi 

elszámolása megfelel-e a 

jogszabályi előírásoknak 

- a 2015. évi e témakörbe készült 

jelentéshez kapcsolódó jegyzői 

intézkedési tervben rögzített 

feladatok hogyan hasznosultak 

szabályszerűségi, 

utóellenőrzés 

2016.01.01. - 

2017.05.31. 

Józsefvárosi 

Önkormányzat 

(megszűnt JPÜSZ) 

A parkoló automaták ürítési 

rendje során a megszámolt 

pénzérmék összegei és a 

pénzügyi bizonylatok szerinti 

összegek közötti esetleges 

eltérések feltárása a már 

megszűnt Józsefvárosi 

Parkolás-üzemeltetési 

Szolgálatnál 

18/12/2017 

A vizsgálat célja annak 

megállapítása volt, hogy: 

- a parkoló automatákból kivett 

pénzkazettából származó 

megszámolt pénzérmék 

összege egyezett-e az 

automatákból kinyomtatott 

bizonylatokon szereplő 

összeggel 

- a megszámolt és elszállított 

pénzérmék összege egyezett-e 

a banki jóváírással 

- egyezőtlenség esetén mekkora 

az eltérésekből adódó konkrét 

összeg a jelen vizsgált 

időszakra vonatkozóan 

pénzügyi 
2013.01.01. - 

2015.03.31. 

Polgármesteri Hivatal 

A szálláshely szolgáltatások 

bejelentése és az 

idegenforgalmi adóbevallások 

teljesítése közötti kapcsolat 

megvalósulásának vizsgálata 

18/13/2017 

A vizsgálat célja annak 

megállapítása volt, hogy a 

vizsgálat tárgyához kapcsolódó 

adóbevételek hogyan teljesültek 

rendszerellenőrzés 
2016.01.01. - 

2017.09.30. 
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Józsefvárosi Szent 

Kozma Egészségügyi 

Szolgálat 

A járóbeteg-szakellátásra 

kötött közreműködői 

szerződések vizsgálatáról 

18/16/2017 

A vizsgálat célja annak a 

megállapítása, hogy:  

- a közreműködői szerződések a 

jogszabályoknak megfelelően 

kerültek-e megkötésre,  

- a vállalkozói díjak pénzügyi 

elszámolásai megfelelően 

teljesültek-e,  

- voltak-e eltérések a pénzügyi 

elszámolások során, amely 

követelést eredményezett bármely 

fél részéről  

 

pénzügyi-

szabályszerűségi 

2013.01.01. - 

2017.10.31. 

 


