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2019. évben folytatott belső ellenőrzési vizsgálatok listája 

Az ellenőrzött 

szerv, 

szervezeti egység 

Ellenőrzési jelentés címe 
Ellenőrzés száma 

ügyiratszáma 
Ellenőrzés célja Ellenőrzés típusa 

Ellenőrizendő 

időszak 

Józsefvárosi 

Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. 

A Bárka Józsefvárosi 

Színházi- és Kulturális 

Nonprofit Kft. (megszűnt cég) 

2014. évi működési támogatás 

elszámolásának 

tanácsadásáról 

18/1/2019 

Tanácsadói feladat célkitűzései: 

- Ténymegállapítás a 2014. évi 

működésre kapott 178.900 eFt 

támogatási összeg 

elszámolásával kapcsolatosan, 

valamint javaslattétel a felmerült 

pénzügyi elszámolás 

hiánypótlása megfelelő 

teljesítésére 

- A kapott támogatási összeg 

pénzügyi elszámolási 

eljárásában bekövetkezett 

kockázatok hatásainak az 

ismertetése 

- Javaslat azon tulajdonosi és 

fenntartói intézkedések 

megtételére, amelyek csökkentik 

vagy kizárják azon kockázatok 

bekövetkezésének lehetőségét, 

amelyek a támogatási 

szerződések pénzügyi 

elszámolásához 

kapcsolódhatnak. 

tanácsadás 

2014. évi 

támogatás 

elszámolása 
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Józsefvárosi 

Nemzetiségi 

Önkormányzatok 

(bolgár, görög, 

lengyel, német, 

örmény, roma, ruszin, 

szerb, szlovák, román) 

A józsefvárosi nemzetiségi 

önkormányzatok állami 

támogatása elszámolásának 

vizsgálata 

18/6/2019 

A vizsgálat célja annak 

megállapítása, hogy: 

- az előírásoknak megfelelően 

történik-e a kapott működési és 

feladatalapú támogatások 

nyilvántartása és elszámolása 

- a támogatás az előírásnak 

megfelelően került-e 

felhasználásra (jogosulatlan 

igénybevétel) 

- a 100.000 Ft értékhatárt 

meghaladó értékű áru beszerzése 

vagy szolgáltatás 

megrendelésére irányuló 

szerződés a kötelező formai 

(írásbeli) előírás szerint történt-e 

pénzügyi-

szabályszerűségi 

2016. évi 

feladatalapú és a 

2017. évi 

működési 

támogatás 

Polgármesteri Hivatal 

Az Európai Parlament 

tagjainak 2019. évi 

választáshoz biztosított 

pénzeszközök 

felhasználásának vizsgálata 

18/12/2019 

A vizsgálat célja annak a 

megállapítása, hogy a költségek 

tervezése és felhasználása a 

jogszabályi előírásoknak 

megfelelően történt-e 

pénzügyi-

szabályszerűségi 

2019.01.01. -

2019.06.20. 

Polgármesteri Hivatal 

A helyi önkormányzati 

képviselők és a 

polgármesterek általános 

választásához, valamint a 

nemzetiségi önkormányzati 

képviselők általános 

választásához biztosított 

pénzeszközök 

felhasználásának vizsgálatáról 

18/14/2019 

A vizsgálat célja annak a 

megállapítása, hogy a költségek 

tervezése és felhasználása a 

jogszabályi előírásoknak 

megfelelően történt-e 

pénzügyi-

szabályszerűségi 

2019.07.27. - 

2019.11.07 
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Józsefvárosi 

Önkormányzat 

Az önkormányzat nevében 

kötött szerződések 

megfelelőségi vizsgálata 

18/13/2019 

A vizsgálat célja annak a 

megállapítása volt, hogy: 

 az önkormányzata nevében 

kötendő szerződések 

folyamata megfelelően 

szabályozott-e 

 a szerződéskötés a 

kialakított helyi szabályozás 

és nyilvántartási rend szerint 

történik-e 

 

szabályszerűségi 
2018.01.01. -

2019.05.31 

 


