Eloterjesztes
Budapest Jdzsefvarosi Onkormanyzat
Kepviseld-testiilete szamara

Eloterjeszto: dr. Sajtos Csilla jegyzo

A kepviselo-testuleti tiles idopontja: 2021. december 16.

................ sz. napirend

Targy: Javaslat a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal, a Jozsefvarosi
Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont, es a Jdzsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi
Kozpont 2022. evi belso ellenorzesi terveinek jovahagyasaval kapcsolatos dontesek meghozatalara

A napirendet nyilvanos iilesen kell targyalni, a hatarozat elfogadasahoz egyszerii tobbseg sztikseges.
ElokeszIto szervezeti egyseg: Belso Ellenorzesi Iroda
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Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Nemzetisegi, Oktatasi, Sport es Eselyegyenlosegi Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkodasi es Kdzteriilet-hasznositasi Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag velemenyezi
Hatarozati javaslat:
A Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag javasolja a Kepviselo-testiiletnek az eloterjesztes
megtargyalasat.

Tisztelt Kepviselo-testiilet!

I.

Tenyallas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. tv. 119. § (5) bekezdese alapjan
eloterjesztem a belso ellenorzesi vezeto altal a koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso
ellenorzeserol szolo 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Bkr.) 31. § (1) bekezdesenek
megfelelden elkeszitett, Budapest Fovaros VIII. keriilet Jdzsefvarosi Polgarmesteri Hivatal Belso
Ellenorzesi Irodajanak 2022. evi ellenorzesi tervet.
A helyi onkormanyzat belso ellenorzese kereteben a Bkr. alapjan el kell vegezni - tobbek kozott - a
feliigyelt koltsegvetesi szervek ellenorzeset is. Az Onkormanyzat 2022. evi belso ellenorzesi terve - a
Bkr.-ben eloirtaknak megfelelden, a Polgarmesteri Hivatal szervezeti egysegei, az intezmenyek, az
Onkormanyzat tobbsegi befolyasa alatt allo gazdasagi tarsasagok, a nemzetisegi onkormanyzatok,
valamint a Belso Ellenorzesi Iroda altal keszitett - kockazatfelmeres alapjan felallitott prioritasokon es a
belso ellendrzes rendelkezesere allo erdforrasokon alapul.
2021. szeptember honapban a Belso Ellenorzesi Iroda felmerte az ellenorzott szervek,.; szervezeti
egysegek kockazatait. Ennek eredmenyekeppen meghatarozasra keriilt az ellenorzesi fokusz.
A rendelkezesre allo eroforrasnak (letszam) megfelelden elkeszitettek.^ |^^l^^|-yierldget.
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Az eves ellenorzesi terv keszitese soran a Bkr. eloirasai mellett figyelembe vettek a belso ellenorzesi
kezikonyv eloirasait, a Belso Ellenorzes Szakmai Gyakorlatanak Nemzetkozi Normait (I1A Normak) es
a magyarorszagi allamhaztartasi belso standardok 5000-es tervezesi standardjait, valamint a
Penziigyminiszterium modszertani utmutatojanak szempontjait.

A kockazatelemzes alapjan a Belso Ellenorzesi Iroda 2022. evi munkaterve 3 ellenorzest tartalmaz,
melyek kapacitas igenye 161 ellenori nap. Soron kivuli ellenorzesekre 80 nap, tanacsadoi tevekenysegre
40 nap fordithatd. A Polgarmesteri Hivatal belso ellenorzesi vezetoje az eves ellenorzesi tervet
megkuldte a Jegyzo reszere, melyet a Jegyzd a Bkr. 32. § (1) bekezdes alapjan 2021. november 10-en
jovahagyott.
Az iranyitott koltsegvetesi szervek belso ellenorzesi vezetoi is megkiildtek a Jegyzo reszere az
ellenorzesi terveket. A Bkr. eloirasai alapjan jelen eldterjesztes tartalmazza a Polgarmesteri Hivatal, a
Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont, valamint a Jozsefvarosi Szent Kozma
Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evre vonatkozo belso ellenorzesi terveit, melyek onallo dokumentumkent
az 1-3. szamu melleklet szerint kepezik jelen eloterjesztes szerves reszet.
A Bkr. rendelkezesei szerint: 19. § (4) bekezdese szerint a belso ellenorzest vegzo szemely, szervezeti
egyseg vagy szervezet tevekenysegenek tervezese soran onalloan jar el, ellenorzesi terveit
kockazatelemzesre alapozva es a soron kivuli ellenorzesek figyelembevetelevel allitja ossze.

II.
A beterjesztes indoka
A Bkr. 32. § (4) bekezdes szerint a helyi onkormanyzati koltsegvetesi szervek eseteben az eves
ellenorzesi tervet a Kepviselo-testiilet a targyevet megelozo ev december 31 -ig hagyja jova.
III.
A dontes celja, penziigyi hatasa
A kockazatelemzesen alapulo, a kapacitasnak megfeleld belso ellenorzesi terv ervenybe leptetese. A
belso ellenorzes celja, hogy munkajaval tamogassa a szervezet hatekony, gazdasagos es eredmenyes
mukodeset.
A dontes penziigyi fedezetet nem igenyel.
IV.
Jogszabalyi kornyezet
Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. tv. 70. § alapjan a belso kontrollrendszer letrehozasaert,
mukodteteseert es fejleszteseert a koltsegvetesi szerv vezetoje a felelos. A belso ellenorzes a belso
kontrollrendszeren beliil mukodo fuggetlen, targyilagos bizonyossagot ado es tanacsado tevekenyseg,
amelynek celja, hogy az ellenorzott szervezet mukodeset fejlessze es eredmenyesseget novelje. A belso
ellenorzes az ellenorzott szervezet celjai elerese erdekeben rendszerszemleletu megkozelitessel es
modszeresen ertekeli, fejleszti az ellenorzott szervezetiranyitasi, belso kontroll es ellenorzesi
eljarasainak hatekonysagat, a jogszabalyoknak es belso szabalyzatoknak valo megfelelest, a
koltsegvetesi bevetelek es kiadasok tervezeset, felhasznalasat es elszamolasat, az eszkozokkel es
forrasokkal valo gazdalkodas folyamatat. A kozponti jogszabalyok, a kozponti jogharmonizacios es
koordinacios feladatkoreben a Penziigyminiszterium altal kiadott Modszertani Utmutatok standardizalt
modon meghatarozzak, segitik a tervezest, a targyevre tervezett belso ellenorzesi tevekenyseget.

Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 119. § (5) bekezdese szerint
a helyi onkormanyzatra vonatkozo eves ellenorzesi tervet a kepviselo-testiilet az elozo ev december 31eig hagyja jova.
A Bkr. 29-32. §-ban foglaltak hatarozzak meg a belso ellenorzesi tervre vonatkozo szabalyokat.
A Bkr. 32. § (4) bekezdes szerint a helyi onkormanyzati koltsegvetesi szervek eseteben az eves
ellenorzesi tervet a Kepviselo-testiilet a targyevet megelozo ev december 31-ig hagyja jova, fgy
nemcsak a Polgarmesteri Hivatal ellenorzesi munkatervet, hanem a ket intezmeny ellenorzesi
munkatervet is a Kepviselo-testiilet ele kell terjeszteni 2021. december 31-ig.

A Motv. 46. § (1) bekezdese es az SZMSZ 13. § (2) bekezdese alapjan az eloterjesztest nyilvanos iilesen
kell targyalni. A hatarozat elfogadasahoz az SZMSZ 30. § (1) bekezdese alapjan egyszerii tobbseg
sziikseges.
A fenti rendelkezesek alapjan kerem az alabbi hatarozati javaslatok elfogadasat.
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Mellekletek:
1. sz. melleklet a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 2022. evi
belso ellenorzesi terve
2. sz. melleklet a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 2022. evi belso
ellenorzesi terve
3. sz. melleklet a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evi belso ellenorzesi
terve

1. HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ..../2021. ( ) szamu hatarozata
a Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal 2022. evi belso ellenorzesi
tervenek jovahagyasarol
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

jovahagyja Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Polgarmesteri Hivatalanak 2022.
evre vonatkozo belso ellenorzesi tervet az eloterjesztes 1. szamu melleklete szerinti tartalommal.

Felelos: jegyzo
Hatarido: az erintettek tajekoztatasa a dontesrol: 2021. december 20.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Belso Ellenorzesi Iroda

2. HATAROZATI JAVASLAT
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek ..../2021. ( ) szamu hatarozata
a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 2022. evi belso ellenorzesi tervenek
jovahagyasarol
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

jovahagyja a Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont 2022. evre vonatkozo belso
ellenorzesi tervet az eloterjesztes 2. szamu melleklete szerinti tartalommal.
Felelos: jegyzo
Hatarido: az erintettek tajekoztatasa a dontesrol: 2021. december 20.
A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Belso Ellenorzesi Iroda
3. HATAROZATI JAVASLAT

Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek . .../2021. ( ) szamu hatarozata
a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evi belso ellenorzesi tervenek
jovahagyasarol
Budapest Jozsefvarosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete ugy dont, hogy

jovahagyja a Jozsefvarosi Szent Kozma Egeszsegiigyi Kozpont 2022. evre vonatkozo belso ellenorzesi
tervet az eloterjesztes 3. szamu melleklete szerinti tartalommal.

Felelos: jegyzo
Hatarido: az erintettek tajekoztatasa a dontesrol: 2021. december 20.
A dontes vegrehajtasat vegzd szervezeti egyseg: Belso Ellenorzesi Iroda
Budapest, 2021. november 23.

7

WjvuL

Iktatoszam: 18/52-1/2021

Budapest Fovaros VIII. keriilet
Jozsefvarosi Polgarmesteri Hivatal

A Belso Ellendrzesi Iroda 2022. evi ellendrzesi munkaterve

1.

Az ellendrzes tervezesere vonatkozd alapvetd jogszabalyi rendelkezesek

A koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso ellenorzeserol szolo
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Bkr.) 29-32. §-ban foglaltak hatarozzak
meg a belso ellendrzes tervezesere vonatkozd szabalyokat.
2.

A munkaterv kidolgozasanal figyelembe vett szempontok

A belso ellendrzes tervezese meghatarozott szakmai szempontok es eljarasok szerint
tortenik, amelynek alapvetd elme a kockazatelemzes (a 2022. evre vonatkozo
kockazatelemzes osszesitese 1. szamu melleklet) masik eleme pedig a rendelkezesre allo
kapacitas pontos megtervezese a kulonfele (tanacsadoi, ellenorzesi) tevekenysegekre
reszletezve.
Az eves ellenorzesi terv keszitese soran a Bkr. eloirasai mellett sziikseges figyelembe venni a
belso ellenorzesi kezikonyv eloirasait, a Belso Ellendrzes Szakmai Gyakorlatanak
Nemzetkozi Normait (IIA Normak) es a magyarorszagi allamhaztartasi belso ellenorzesi
standardok 5000-es Tervezesi standardjait, valamint a Penziigyminiszterium modszertani
utmutatojanak szempontjait.

A Bkr. 31. § (4) bekezdese meghatarozza az eves ellenorzesi terv tartalmat:
„a) az ellenorzesi tervet megalapozo elemzesek es a kockazatelemzes eredmenyenek
osszefoglald bemutatdsdt;
b)
a tervezett ellendrzesek tdrgydt;
c)
az ellendrzesek celjdt;
d)
az ellenorizendo idoszakot;
e)
a rendelkezesre allo es a sziikseges ellenorzesi kapacitas meghatdrozdsdt;
f)
az ellendrzesek tipusdt;
g)
az ellendrzesek tervezett iitemezeset;
h)
az ellenorzbtt szerv, illetve szervezeti egysegek megnevezeset;
i)
a tandcsadd tevekenysegre tervezett kapacitast;
j)
a soron kiviili ellenorzesekre tervezett kapacitast;
k)
a kepzesekre tervezett kapacitast;
I)
az egyeb tevekenysegeket. ”
A Penziigyminiszterium - 2021. ev augusztustol hatalyos - utmutatoja szerint a fentieken
kivul a kovetkezo szempontok ervenyesiilesere kell torekedni a munkaterv kidolgozasa soran:
• Erositeni kell az ellendrzesek tudatos egymasra epuleset, az ellenorzesi celok es
iranyok osszehangolasat annak erdekeben, hogy a koltsegvetesi szerv felso vezetese
munkajaban felhasznalhassa az ellenorzesi tapasztalatokon alapulo elemzo
osszegzeseket, atfogo helyzetertekeleseket.
• Az iranyito szerv (Onkormanyzat) es az iranyitott szerv ellenorzesi
egyuttmukodesenek fokozasaval meg kell teremteni az ellenorzottek ellenorzesbol
adodo leheto legkisebb leterheltseget.

•

•
•
•

Szukseges az ellenorzesi prioritasok meghatarozasa, tematikus felsorolasa az
iranyito szerv es az iranyitott szervek szintjen egyarant (pl. megvaltozott teruletek,
reformok es atalakulasok eredmenyei, letszamvaltozas stb. figyelembevetelevel).
Tbrekedni kell az ellenorzesi lefedettseg novelesere.
Torekedni kell a teljesitmeny-ellenorzesek, valamint a tanacsadoi tevekenyseg
aranyanak novelesere.
Soron kivuli ellenorzesek elvegzesere a rendelkezesre allo eves ellenorzesi eroforras
10-30 %-anak elkiilonitese ajanlott.

A Bkr. 31. § (3) bekezdese alapjan az elvegzett kockazatelemzes soran magas kockazatunak
mindsitett teriiletekre az eves ellenorzesi terv keszitese soran kiemelt figyelmet kell forditani,
es a leheto legrovidebb idon belul ellendrizni kell.
Kockazatelemzes alapjan a 2022. evi munkaterv 3 ellenorzest tartalmaz (2. szamu melleklet),
melyek kapacitas igenye 161 ellenori nap.

3. A 2022. evi munkaidd merleg osszeallitasa es a munkatervre vonatkozo
szakmai eloirasok
A 2022. evi munkaidd merleg (3. sz. melleklet) osszeallitasa a kovetkezok szerint tortent:
• A munkaidd merlegben szereplo adatok 2 fore keriiltek tervezesre (egy fd belso
ellenorzesi vezeto, egy fd belso ellenor).
•
A netto munkaidd 428 nap (brutto munkaidd - kieso munkanapok).
• A belso munkara fordithato ido 187 napban keriilt meghatarozasra. A belso
ellenorzesi vezeto feladata az eves munkaterv kidolgozasa, az eves osszesito jelentes
elkeszitese, az ellenorzesi kezikonyv modositasa, javaslatot kell tennie az
intezkedesi terv elfogadasara vonatkozoan. A belso ellendrdknek a vizsgalatokat
megelozoen fel kell keszulniiik az ellenorizendo temakorokbol, illetve az
ellenorzottekre vonatkozoan informacidkat kell gyujteniiik. Az ellenorzes lezarasat
kovetoen a vizsgalatvezetonek valaszolnia kell az esetleges eszrevetelekre, valamint
ertekelnie kell az ellenorzott szerv beszamoldjat. Ezen feladatok elvegzesere 137
napot iranyoztak eld.
•
A tervezett vizsgalatokra 161, soron kivuli ellenorzesekre 80 nap fordithato.
• A tanacsadoi tevekenysegre fordithato idot a belso ellenorzesi vezeto 40 napban
hatarozta meg.
•
A kepzesre 10 nap fordithato 2021. evben.
Az eves munkaterv konkret ellenorzesi feladatainak megtervezese a kovetkezo lepesek
szerint tortent:

1. Kockazatfelmeressel elemzesre, ertekelesre es kijelblesre keriilnek a kiilonbozo
ellenorzesi teruletek. (A kockazatfelmeres ertekeleserol kiilon dokumentum keszult,
amelyet csatoltunk (1. szamu melleklet) az eves tervhez.)
2. A tervezesnel fel kell merni azt is, hogy a Belso Ellenorzesi Iroda rendelkezik-e az
ellenorzesek lefolytatasahoz szukseges kompetenciakkal (Tudas- es keszseg leltar, 4.
szamu melleklet).
3. A belso ellenorzesi vezetonek biztositania kell a belso ellenorok tovabbkepzeset. A
modszertani utmutato szerint a kepzesi terveket az eves ellenorzesi tervhez kell
csatolni (5. szamu melleklet).

4. Munkaido merleggel (3. sz. melleklet) meghatarozasra kerul a felhasznalhato ellendri
kapacitas es kiszamitasra kerult a kiilonbozo tevekenysegekhez rendelt (bizonyossagot
ado es tanacsaddi) ellendri munkanapok szama.
5.
Az ellenorzesek tervezesenel figyelme kell venni
a. az elozo evben elmaradt vizsgalatokat
b. a megtortent vizsgalatok eredmenyeit
c. a vezetok temajavaslatait
d. az ismert ellendri szakertelmet es tapasztalatot (4. szamu melleklet)
Kapacitas hiany miatt a 2021. evben egy vizsgalat maradt el. A belso ellenorok ketto soron
kivuli, ketto tervezett vizsgalatot folytattak le ebben az evben. Egy tervezett vizsgalatot ev
vegen kezdtek meg. Az elmaradt vizsgalat a 2022. evi ellendrzesi tervben ismetelten
feltiintetesre kerult. A 2021. evi vezetoi igenyeknek megfelelden tobb munkanapot
tervezetiink tanacsadasra es a soron kivuli ellendrzesekre.

A tervezesi folyamat eredmenyekent kialakult 2022. evi munkaterv szerinti ellendrzeseket a
csatolt tablazatok tartalmazzak a jogszabalyban eldirt adatokkal es tovabbi kiegeszito
informacidkkal. A Penziigyminiszterium utmutatdja szerint az eves ellendrzesi terv
kotelezoen kitoltendo mellekletei a Letszam es eroforras, az Ellenorzesek es a Tevekenysegek
tablazata, melyeket 6., 7. es 8. szamu mellekletkent csatoltam.

Budapest, 2021. november 10.
Keszitette:

Eva
irodavezeto
Mellekletek:
1.
A kockdzatelemzes osszesltese
2.
Belso Ellendrzesi Iroda 2022. evi Ellendrzesi Munkatervenek tablazata
3.
Munkaido merleg
4.
Tudas- es keszseg leltdr, illetve Fejlesztesi Terv
5.
Kepzesi tervek
6.
Letszam es eroforras tdbldzat
7.
Ellenorzesek tdbldzat
8.
Tevekenysegek tdbldzat
A munkatervet jovahagyom:

dr. Spjtos Csilla
jegyzo

Ugyiratszam: 18/44-71/2021
1. szamu melleklet

A 2022. evre vonatkozd ellenorzesi terv megalapozasat szolgald kockazatelemzes
vegrehajtasa es annak ertekelese

I. KOCKATATELEMZES VEGREHAJTASA

A koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso ellenorzeserol szolo 370/2011.
(XII. 31.) Kormanyrendelet (tovabbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdes alapjan az ellenorzesi
munka megtervezesehez a belso ellenorzesi vezeto kockazatelemzes alapjan - a
Penzugyminiszter altal kozzetett mddszertani utmutato figyelembevetelevel - eves ellenorzesi
tervet keszit, amelyet a koltsegvetesi szerv vezetoje hagy jova. Az eves ellenorzesi tervezes
dokumentacioja tobbek kozott tartalmazza a kockazati tenyezoket es ertekelesiiket.
A Bkr. 31. § (1) es (2) bekezdes alapjan a belso ellenorzesi vezeto - osszhangban a strategiai
ellenorzesi tervvel - osszeallitja a targyevet koveto evre vonatkozd eves ellenorzesi tervet. Az
eves ellenorzesi tervnek a strategiai ellenorzesi tervben es a kockazatelemzes alapjan
felallitott prioritasokon kell alapulnia.
A Bkr. 2. § szerint a belso ellenorzes altal alkalmazott kockazatelemzes objektiv mddszer az
ellenorizendo teriiletek kivalasztasara, mely meghatarozza a koltsegvetesi szerv
tevekenysegeben es belso kontrollrendszereben rejlb kockazatokat.
A belso ellenorzesi kezikonyv tartalmazza a tervezes megalapozasahoz alkalmazott
kockazatelemzesi modszertan leirasat. Onertekelesi kerdoivek segitsegevel mertiik fel a
szervezetek, szervezeti egysegek jellemzd kockazatait. A kockazatfelmeresi kerdoivet a
Hivatal szervezeti egysegeire, az intezmenyekre, a nemzetisegi onkormanyzatokra, es a
gazdasagi tarsasagokra vonatkozdan kiildn-kuldn keszitettiik el, melyek figyelembe veszik az
emlitett szervezetek sajatossagait. A kockazatfelmerd lapok kockazatokra bontott kockazati
kategoriakat tartalmaznak. A vezetoknek dnertekeles kereteben a kockazatok hatasat
(sulyszam) es bekovetkezesi valoszinuseget kellett megitelniuk. A vezetok szervezetiikre
vonatkozdan ujabb kockazati kategoriakat, illetve kockazatokat javasolhattak. A kockazati
kategoriakkal, kockazatokkal a belso ellenorzesi vezeto velemenyenek kikerese utan
kibovithettek a kockazatfelmeresi kerdoivet. A vezetes elvarasainak megismeresere Interju
kerdoivet keszitettiink.

A vezetok dnertekelese mellett a Polgarmesteri Hivatal belso ellendrzese szinten ertekelte a
Hivatal szervezeti egysegei, az intezmenyek, a nemzetisegi onkormanyzatok, es a gazdasagi
tarsasagok kockazatait. A kockazatelemzes celja megallapitani az egyes rendszerek
kockazatanak merteket, feladata pedig meghatarozni az ellendrzesek gyakorisagat. A magas
kockazatu rendszereket gyakrabban (peldaul evente) kell ellendrizni. Az egyes rendszerek
kockazatelemzeset a kockazati tenyezok, es azok sulya alapjan kell elvegezni. Ebben a
modellben meghatarozasra keriiltek azok a tenyezok, amelyek hatassal vannak a rendszer
mukodesere. Minden egyes tenyezdre vonatkozdan ertekelest kell vegezni, es meg kell
hatarozni az egyes kockazati tenyezok rendszerekre gyakorolt hatasat (sulykent kifejezve).

Az ellendrzesek tekinteteben magas prioritasu rendszerek beazonositasahoz nemcsak a
kockazatertekelest kell figyelembe venni, hanem mas lehetseges tenyezok hatasat is ertekelni
kell (pl. a vezetoseg keresei stb.). Kockazatfelmeres soran a Jegyzo kockazatokra vonatkozd
velemenyenek kikerese elengedhetetlen.
A kockazatelemzes vegeredmenyenek kialakitasahoz a belso ellenorzesnek osszesitenie kell a
vezetok altal kitoltott kockazatfelmereseket. Figyelembe kell venni a Jegyzo javaslatat az
ellenorizendo teruletekre vonatkozoan. A kockazatok elemzese soran a belso ellenorok altal
keszitett kockazatfelmeresi matrixra kell tamaszkodni. A fenti harom felmeresbol kell vegso
kovetkeztetest levonni, amely az „dsszesitett kockazat ertekelest” adj a.
Az ertekeles vegeredmenye mutatja meg, hogy elsodlegesen mire iranyuljon az ellendrzesi
eroforrasok elosztasa az ellenorzes tervezesi szakaszaban.
A kockazatelemzesi folyamat lepesei:
a) Kockazatok azonositasa:

1.

lepes: A tevekenysegek (fofolyamatok es folyamatok) meghatarozasa

A vizsgalando tevekenysegek (fofolyamatok es folyamatok) azonositasa.

2. lepes: Vezetoi szinten a tevekenysegekhez kapcsolodo kockazatok meghatarozasa
(bekovetkezes valosziniisege es hatasa)
b) Kockazatok ertekelesc

3. lepes: Az intezmenyvezetok, szervezeti egysegvezetok, nemzetisegi onkormanyzatok
elndkei, a gazdasagi tarsasagok vezetoi altal azonositott kockazatok dsszesitese, a
magas kockazatu tevekenysegek meghatarozasa.
Az elektronikus es postai uton kikiildott kockazatfelmero lapokon a gazdasagi tarsasagok, az
intezmenyek, a szervezeti egysegek es a nemzetisegi onkormanyzatok vezetoi dnertekelessel
hatarozzak meg a kiilso es belso kockazatokhoz rendelt ertekeket, melyet a Belso Ellendrzesi
Iroda osszesit.
Az osszesites eredmenyekent az onkormanyzati szervekre meghatarozasra keriil a
szervezeti tiireshatar merteke. Az ellendrzesek fdkuszaba elsosorban a szervezeti
tureshatart meghalado teriiletek keriilnek.
4. lepes: A vezetes velemenyenek megismerese a szervezettiket erinto fobb feladatokrol,
kockazati tenyezokrol, azok kezelesenek strategiajarol, valamint ellendrzesi
temajavaslatok bekerese.
5. lepes: A Belso Ellendrzesi Iroda minden onkormanyzati szervre vonatkozoan elkesziti
a kockazat-felmeresi matrixot.
6. lepes: A kockazatelemzes vegeredmenyenek kialakitasahoz a belso ellenorzes osszesiti
a kockazatfelmereseket.

Az evrol evre elvegzett - alapjaiban onertekelesen alapulo - kockazatelemzes tapasztalatai
alapjan ellendrzesi szempontu kockazat ertekelest vegeztiink, amellyel a szervezetek
onertekelesi adatait korrigaltuk, figyelembe veve az ellenorzes szempontjabol fontos tovabbi
tenyezoket. A modell a szervezeti valtozasok miatt atdolgozasra keriilhet, de az alap tenyezoi
allandoak.

Az alkalmazott matrix a modszertani utmutatok es a szakmai tovabbkepzeseken
megfogalmazott elvek es a vonatkozo szakirodalom alapjan a kovetkezokepp kerult
kialakitasra.

A tablaban
•
a korabbi ellenorzes ota eltelt idd,
•
a szemelyi allomanyvaltozas,
•
a szervezet nagysagrendje es tagoltsaga,
•
a kozelmultban a szervezetet erinto valtozas,
•
a korabbi vizsgalat javaslatainak szama es sulya,
•
a tulajdonosi, iranyitoi dontestol vald fugges merteke,
•
a belso kontrollrendszer
kockazatat ertekeltiik. A kulonbozd tenyezokhoz rendelt kockazatok pontertekeinek osszege
adj a az adott terulethez vagy szervezethez rendelt erteket.
Kockazatelemzesi matrix

Szervezet:

S.sz.

Legfobb kockazati tenyezdk

Korabbi vizsgalat ota eltelt evek szama tobb, mint 2 ev
elso szamu vezeto v. gazdasagi,
penzugyi vezeto, penzugyi
2.
Korabbi vizsgalat dolgozok allomanya valtozott
ota szemelyi
3.
minden vezeto szemely valtozott
feltetelek valtozasa a munkatarsak megfelelo
kepzettsegenek, szakmai
4.
tapasztalatanak hianya
5. Szervezet nagysagrendje, tagoltsaga
Uj, illetve atvett szervezet, feladat, epiilet, egyeb
6. szervezeti atalakulas
7. Jelentos szervezeti modosulas
8.
5-9 javaslati pont
A belso ellenorzesi
9.
10-19 javaslati pont
jelentesek alapjan a belso
10.
20 felett
penzugyi ellenorzes
10 felett, es a kiemelt
minositese
11.
javaslatok szama 5 felett
Belso kontroll rendszer helyzete, kialakitasa,
12. mukodtetese hianyos, reszlegesen mukodik
13. Kolcsonhatasa mas rendszerekkel nagymerteku
14. Kiilso partnerek, szervezetek altali befolyas nagy
Vezetoseg aggalyai a rendszer mukodeset illetoen
15. magasak
Osszesitett kockazati ertek
1.

A
A kockazat
kockazat Kockazat
hatasa
valoszinus osszesen
(sulyszam)
ege
1-5-ig
1-25-ig
1-5-ig

A matrix alkalmazasaval felmert kockazatok alapjan kialakult a kockazati rangsor, amely az
ellendrzesek temajat es celjat meghatarozza. A tervezes soran a meghatarozott tureshatart
meghalado teriiletek ellendrzeseire tesz a belso ellendrzesi vezeto javaslatot. Az ellendrzesi
tureshatar 8-as kockazati ertekben kerult meghatarozasra, de ez a tervezes soran valtoztathato
az ellendrzesi kapacitas es szakertelem, szakmai elvek es egyeb tenyezdk fiiggvenyeben.

II. KOCKAZATELEMZES ERTEKELESE

1. Intezmenyek

Az onkormanyzati intezmenyek dnertekelesenek eredmenyeit a kovetkezo diagram
szemlelteti. A kilenc kockazati kategdrianak az atlagos kockazati szintjet osszesitette
intezmenyenkent a belso ellendrzes.

Atlagos kockazati ertek

Jdzsefvarosi Szocialis
Szolgaltato es
Gyermekj oleti Kozp ont

Jozsefvarosi Egyesitett
Jdzsefvarosi Szent
Bolcsodek
Kozina Egeszsegiigyi
Kozpon t

Jdzsefvarosi Ovodak

Az intezmenyek onertekeleset befolyasolhatja a belso kontrollrendszer es kockazatok
fogalmanak ismereti szintje. Az dnertekeles szemelyhez kotheto, ezert az egyen
szubjektivitasa is befolyasolja az eredmenyeket. Az intezmenyek eseteben a kockazatok
erteket hasonldkeppen hataroztak meg.
A kockazatok maximuma 25 volt. Ennek fiiggvenyeben alacsony kockazatokat jeloltek meg
az intezmenyek.

A kovetkezo tablazat az intezmenyek osszesitett kockazatait tartalmazza:

Kockazati
kategoriak

A
kockazat
A kockazat
hatasa
bekovetkezesenek
(sulyszam)
valoszinusege
Kockazatok

1-5-ig*

1-5-ig*

1-25-ig**

3,0

3,5

11,3

Egyes folyamatok nem
keriilnek pontos szabalyozasra
a belso eljarasrendekben

2,3

1,8

4,0

A jogi szabalyozasi, politikaigazdasagi stb. komyezeti
valtozasokat nem kovetik a
belso szabalyozasok

2,5

1,3

3,0

2,5

1,3

3,3

2,3

1,3

2,8

2,5

2,5

7,0

3,0

1,8

5,3

3,0

2,3

7,5

2,5

2,5

6,3

2,8

1,8

4,5

2,8

2,3

6,0

2,0

1,5

2,8

2,3

1,5

3,3

Szakmai es adminisztrativ
feladatokat befolyasolo kiilso
vagy belso szabalyozasi
kdmyezet tul gyakran valtozik,
folyamatos bizonytalansagot
eredmenyezve ezzel

Az uj feladatokhoz, kornyezeti
valtozasokhoz kapcsolodo
belso szabalyzatok egyaltalan
nem kesziilnek el, csak
hianyosan kesziilnek el

1.

2.

3.

Szabalyozottsagban
rejlo kockazatok

A koordinacios es
kommunikacios
rendszerekben rejlo
kockazatok

Kiilso szervezetekke!
vald
egyiittmukodesben
rejlo kockazatok

Kockazat
osszesen

A szakmai es adminisztrativ
feladatokat befolyasolo
szabalyok tul bonyolultak
Eltero jogszabaly-ertelmezes
es/vagy alkalmazas az egyes
intezmenyeknel
Szabalyozas es gyakorlat
kiilonbozik
Az egyes szervezeti egysegek
kozotti koordinacid es
kommunikacio nem biztositott
A belso kommunikacios
folyamatok es az informacio
aramids nem megfelelden
miikbdnek
A munkatarsak nem
kommunikalnak egymassal,
nem mukbdik a feliilrol lefeld,
illetve az alulrol felfele tbrtenb
kommunikacio
A tervezeshez, illetve a
szakmai es adminisztrativ
feladatok ellatasahoz sziikseges
adatokat, informaciokat a
feliigyeleti szerv nem bocsatjak
iddben rendelkezesre
A partner szervezetektol
(intezmenyek, gazdasagi
szervezet) erkezd
adatszolgaltatas hianyos, nem
megbizhato, nem megalapozott
A feliigyeleti szerv (gazdasagi
szervezet) elore nem lathato
valtozasai negativan
befolyasoljak a szakmai vagy
adminisztrativ feladatok
ellatasat

A strategiai es rovidtavu
feladattervek, illetve a
koltsegvetesi tervek nincsenek
osszhangban ajogi
szabalyozasi elbirasokkal, az
iranyitb szervi elvarasokkal, a
celkituzesekkel
A strategiai es rovidtavu
feladattervek, illetve a
koltsegvetesi tervek nem
szamolnak a tervek
vegrehajtasat akadalyozb
kockazatokkal, a koltsegvetesi
terv nem tartalmaz tartalekokat

4.

2,8

1,3

3,5

3,0

2,3

6,8

3,3

2,3

7,3

2,0

1,3

2,5

2,5

1,5

3,8

2,8

1,8

5,0

2,8

1,8

5,5

2,3

1,8

4,5

2,3

1,5

4,0

2,0

2,0

4,3

2,0

1,0

2,0

2,3

1,5

3,5

3,5

2,0

8,5

3,5

2,0

7,5

2,5

1,3

3,3

A szervezet nem rendelkezik
megfelelb szamviteli
nyilvantartasi rendszerrel

2,3

1,0

2,3

A szervezet beszamolasi
rendszere nem megbi'zhato

2,0

1,3

2,8

A szakmai es adminisztrativ
feladatok ellatasanak erbforras
sziikseglete (penziigyi, fizikai,
egyeb) nem biztositott, vagy
nem a megfelelb mennyisegben
es minbsegben biztositott
Napi kifizetesekhez nem a
megfelelb soron all
Tervezesboi, penziigyi rendelkezesre a forras
es egyeb eroforrasok A betervezett
rendelkezesre allasabbl kbtelezettsegvallalas nem
eredd kockazatok
valosul meg

Az egyes szakmai vagy
adminisztrativ intezkedeseknek
a kiadasokra gyakorolt hatasat
nem megfelelben mhrik fel
A szervezetnel nem kialakult
vagy nem megfelelb a
kbzbeszerzesi rendszer
Kbzbeszerzesi ajanlati
dokumentacib nem megfelelb
minbsegii
Kbzbeszerzesi eljaras elhiizodik

Megtamadjak a lefolytatott
kbzbeszerzesi eljarast

5.

6.

7.

Korrupcib veszelye a
kbzbeszerzesben
A szervezeti celok es az elert
eredmenyek ertekelese
A megbi'zhato
rendszeres idbkbzbnkent nem
gazdalkodast
befolyasold kockazatok tbrtenik meg
A szervezet nem rendelkezik
beruhazasi, fejlesztesi
tervekkel, illetve a tervek nem
aktualizaltak, azok
feliilvizsgalata nem biztositott

Mukodesbol,
iizemeltetesbbl eredd
kockazatok

Szamviteli
folyamatokkal
kapcsolatos
kockazatok

A szervezeti vagyon, eszkbzbk
megfelelb mukbdtetese es
allagmegovasa nem biztositott
Az iizemeltetesi feladatoknak
nines felelbse a szervezeten
beliil

A szervezet nem tesz iddben
eleget a beszamolasi
kotel ezettsegeknek
A szervezet nem koveti
folyamatosan nyomon a
konyvvezetessel kapcsolatos
jogi szabalyozasi eloirasok
valtozasait

2,0

1,0

2,0

2,3

1,0

2,3

2,8

1,5

4,3

3,0

1,3

3,8

3,0

1,5

4,3

2,3

1,8

4,3

3,0

1,3

3,3

Magas fluktuacio
Szervezeti bizonytalansag (pl.
varhato atalakulas, megszunes,
mukddesi tamogatas hianya,
stb.)
A belso kontrollrendszer egyes
elemei (pl.
kontrolltevekenyseg,
monitoring, stb.) hianyoznak a
szervezetnel, vagy nem
megfeleloen miikbdnek

4,0

2,8

11,8

3,5

3,0

11,5

2,5

2,0

5,0

Egyes folyamatokat hosszabb
ideje nem ellenoriztek
Egyes folyamatokra
vonatkozoan a korabbi
ellenorzesek sulyos hibakat
tartak fel

2,0

1,5

3,3

2,3

1,3

2,8

Formalis kontrollok lassitjak a
folyamatot

1,5

1,8

2,3

Szabalytalansagkezeles nem
megfelelo
Csak EU-s / hazai ellenorzo
szervek taijak fel a
szabalytalansagot

2,8

1,3

3,5

2,3

1,0

2,3

A belso ellenorzes nem tarja fel
az igazi problemakat
Az ellenorzesen feltart
problemak nyomon kovetese
nem megfelelo

2,8

1,3

3,5

2,8

1,3

3,5

A szakmai es adminisztrativ
feladatok ellatasara nem all
rendelkezesre elegendo
munkaero-kapacitas
A rendelkezesre allo munkaero
nem rendelkezik megfelelo
vegzettseggel es/vagy szakmai
tapasztalattal

Uj munkatarsak betanitasara
nines megfelelo kapacitas, ido
A munkatarsak feladat- es
felelossdgi kore nem kelloen
reszletes/meghatarozott, nem
megfeleloen elhatarolt, nem
megfeleloen kommunikalt
A szervezetnel nines kialakult
kepzesi rendszer vagy elavult,
esetleg „diszkriminativ” (pl.
folyamatosan csak bizonyos
szervezeti egysegek /
inunkavallalok reszesiilnek
kepzesben)

8.

9.

10.

Humanerdforrasgazdalkodasban rejlo
kockazatok

Az iranyitasi, a belso
kontrollrendszerben es
a belso ellenorzesben
rejlo kockazatok
(penziigyi iranyitas es
kontroll folyamatok)

Osszesitett kockazati ertek

4,6

Az intezmenyek altal megallapitott osszesitett atlagos kockazati ertek 4,6. A fenti tablazatbol
kiemeltiik a tureshatamal magasabb (8 feletti) ertekeket. A kontrollok alkalmazasa eseten
azok a fofolyamatok es folyamatok kepezik a fokuszpontokat, amelyek meghaladjak az
atlagerteket.

A felmerdlapon lathato, hogy a tureshatart meghaladoan ertekelt kockazatok a kovetkezoek
voltak:
• Szakmai es adminisztrativ feladatokat befolyasolo ktilso vagy belso szabalyozasi
komyezet tul gyakran valtozik, folyamatos bizonytalansagot eredmenyezve ezzel
• A szervezet nem rendelkezik beruhazasi, fejlesztesi tervekkel, illetve a tervek nem
aktualizaltak, azok feliilvizsgalata nem biztositott
•
Magas fluktuacio
• Szervezeti bizonytalansag (pl. varhato atalakulas, megszunes, mukodesi tamogatas
hianya, stb.)
A Belso Ellenorzesi Iroda a kockazatertekelese soran egyreszt figyelembe vette a szervezet
nagysagat es tagoltsagat, a szervezeti atalakulast, az ujonnan atvett feladatokat, masreszt az
ellendrzesek tapasztalatai meghatarozoak voltak a kockazatok ertekelesekor.

Atlagos kockazati ertek

A Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont ellenorzese soran kozepes es
magas kockazatokat allapitott meg a belso ellenorzes. A Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsode
ellendrzesere eddig meg nem keriilt sor.

2. Gazdasagi tarsasagok

Az onkormanyzat tobbsegi befolyasa alatt allo gazdasagi tarsasagok dnertekelesenek
eredmenyeit a kovetkezo diagram szemlelteti. A kilenc kockazati kategorianak az atlagos
kockazati szintjet osszesitette gazdasagi tarsasagonkent a belso ellenorzes.

A kockazatok maximuma 25 volt. A gazdasagi tarsasagok onertekeleset befolyasolhatja a
belso kontrollrendszer es kockazatok fogalmanak ismereti szintje. Az onertekeles szemelyhez
kotheto, ezert az egyen szubjektivitasa is befolyasolja az eredmenyeket. Ez is okozhatja a
tarsasagok eseteben az eltero kockazati szint meghatarozasat. A REV-8 Zrt. alacsony
kockazatokat jelolt meg. A JKN Zrt. vezerigazgatoja nem keszitette el a kockazatok
onertekeleset.
A kovetkezo tablazat a tarsasagok osszesitett kockazatait tartalmazza:

Kockazati kategoriak

1.

A kockazat
bekovetkezesenek
valoszinusege

Kockazat
osszesen

Kockazatok

1-5-ig*

1-5-ig*

1-25-ig**

Szakmai, gazdalkodasi es
adminisztrativ feladatokat
befolyasolo kiilso vagy belso
szabalyozasi komyezet tul gyakran
valtozik, folyamatos
bizonytalansagot eredmenyezve
ezzel

2,5

2,5

6,5

Egyes folyamatok nem keriilnek
pontos szabalyozasra a belso
eljarasrendekben

2,0

1,5

3,5

Ajogi szabalyozasi, politikaigazdasagi stb. komyezeti
valtozasokat nem kovetik a belso
szabalyozasok

2,0

2,0

4,0

2,0

2,0

4,0

2,5

2,0

5,0

Az uj feladatokhoz, komyezeti
valtozasokhoz kapcsolodo belso
szabalyzatok egyaltalan nem
kesziilnek el, csak hianyosan
kesziilnek el

Szabalyozottsagban
rejlo kockazatok

A kockazat
hatasa
(sulyszam)

A szakmai es adminisztrativ
feladatokat befolyasolo szabalyok
tul bonyolultak

Eltero jogszabaly-ertelmezes
es/vagy alkalmazas a tulajdonosnal
es a gazdasagi tarsasagnal
Szabalyozas es gyakorlat
kiilbnbozik

2.

A koordinacids es
kommunikacios
rendszerekben rejlo
kockazatok

A tulajdonos es a gazdasagi
tarasagok kozotti koordinacio es
kommunikacid nem biztositott
A belso kommunikacios
folyamatok es az informacid
aramlas nem megfelelden
mukodnek
A munkatarsak nem
kommunikalnak egymassal, nem
mukbdik a feliilrol lefele, illetve az
alulrol felfele tbrtend
kommunikacid
A tervezeshez, illetve a szakmai es
adminisztrativ feladatok
cllatasahoz szukseges adatokat,
informaciokat a tulajdonos nem
bocsatja iddben rendelkezesre
A partner szervezetektol
(intezmenyek, gazdasagi
szervezetek), illetve a tulajdonostol
erkezo adatszolgaltatas hianyos.
nem megbizhato, nem
megalapozott

3.

Kiilso szervezetekkel
valo egyiittmukodesben
rejlo kockazatok

A tulajdonos eldre nem lathato
valtozasai negativan befolyasoljak
a szakmai vagy adminisztrativ
feladatok ellatasat
A strategiai es rovidtavu
feladattervek, illetve a
koltsegvetesi tervek nincsenek
osszhangban a jogi szabalyozasi
eldirasokkal, a tulajdonosi
elvarasokkal, a cdlkitiizesekkel

4.

5.

A strategiai, uzleti tervek, es a
rovidtavu feladattervek, illetve a
koltsegvetesi tervek nem
szamolnak a tervek vegrehajtasat
akadalyozd kockazatokkal
A szakmai, gazdalkodasi es
adminisztrativ feladatok
ellatasanak erdforras sziikseglete
(penziigyi, fizikai, egyeb) nem
biztositott, vagy nem a megfeleld
mennyisegben ds minosdgben
Tervezesbol, penziigyi es biztositott
egyeb erdforrasok
Az uzleti tervezes a kozfeladat
rendelkezesre allasaboi ellatasa miatt nehezsegekbe
iitkozik
eredd kockazatok
Az egyes szakmai, gazdalkodasi,
vagy adminisztrativ
intezkedeseknek a kiadasokra
gyakorolt hatasat nem megfelelden
merik fel
A szervezetnel nem kialakult vagy
A megbizhato
gazdalkodast befolyasolo nem megfeleld a kozbeszerzesi
rendszer
kockazatok

2,5

2,0

5,0

2,0

2,0

4,0

2,5

3,0

8,0

2,0

1,5

3,5

2,0

1,5

3,5

3,0

3,0

9,0

2,5

3,0

7,5

2,5

1,5

4,0

2,5

2,0

5,5

2,5

2,5

6,5

3,0

2,0

7,0

1,5

1,5

2,5

2,0

2,0

4,0

2,0

1,5

3,5

6.

7.

Mukddesbol,
iizemeltetesbol eredo
kockazatok

Szamviteli
folyamatokkal
kapcsolatos kockazatok

Kozbeszerzesi ajanlati
dokumentacid nem megfelelo
minosegu

2,0

1,5

3,5

Kozbeszerzesi eljaras elhuzddik

2,0

2,0

5,0

Megtamadjak a lefolytatott
kozbeszerzesi eljarast

2,0

2,0

5,0

Korrupcid veszelye a
kozbeszerzesben

2,5

1,5

4,5

A gazdalkodasi, iizleti celok es az
elert eredmenyek ertekelese
rendszeres idokozonkent nem
tortenik meg

2,0

1,5

3,5

A gazdasagi tarsasag nem
rendelkezik beruhazasi, fejlesztesi
tervekkel, illetve a tervek nem
aktualizaltak, azok feliilvizsgalata
nem biztositott

2,0

1,5

3,5

Az onkormanyzati, gazdasagi
tarsasag i vagyon, eszkdzdk
megfelelo mukddtetese es
allagmegovasa nem biztositott

2,5

1,5

4,5

Az uzemeltetesi feladatoknak nines
feleldse a tarsasagon beliil

2,0

1,5

3,5

A gazdasagi tarsasag nem
rendelkezik megfelelo szamviteli
nyilvantartasi rendszerrel

2,5

1,5

4,5

A gazdasagi tarsasag beszamolasi
rendszere nem megbizhatd

2,5

1,5

4,5

A gazdasagi tarsasag nem tesz
idoben eleget a beszamolasi
kotel ezettsegekn ek

2,5

1,5

4,5

A gazdasagi tarsasag nem koveti
folyamatosan nyomon a
konywezetessel kapcsolatos jogi
szabalyozasi eloirasok valtozasait

2,5

1,5

4,5

3,0

2,5

8,0

3,0

2,0

7,0

3,0

2,5

8,0

2,5

2,0

5,0

2,0

2,0

5,0

3,0

2,0

7,0

A szakmai, gazdalkodasi es
adminisztrativ feladatok ellatasara
nem all rendelkezesre elegendo
munkaero-kapacitas
A rendelkezesre allo munkaerd
nem rendelkezik megfelelo
vegzettseggel es/vagy szakmai
tapasztalattal

Uj munkatarsak betanitasara nines
megfelelo kapacitas, ido

8.

Humanerdforrasgazdalkodasban rejlo
kockazatok

A munkatarsak feladat- es
felelossegi kbre nem kelloen
reszletes/meghatarozott, nem
megfeleloen elhatarolt, nem
megfeleloen kommunikalt
A szervezetnel nines kialakult
kepzesi rendszer vagy elavult,
esetleg „diszkriminativ” (pl.
folyamatosan csak bizonyos
szervezeti egysegek /
munkavallalok reszesiilnek
kepzesben)
Magas fluktuacio

Szervezeti bizonytalansag (pl.
varhato atalakulds, megszunes,
mukbddsi tdmogatas hianya, stb.)

2,5

2,0

6,5

2,5

1,5

4,5

Egyes folyamatokat hosszabb ideje
nem ellenoriztek

2,0

1,5

3,5

Egyes folyamatokra vonatkozoan a
korabbi ellenorzesek sulyos hibakat
tartak fel

2,5

1,5

4,5

Formalis kontrollok lassitjak a
folyamatot

2,0

2,0

5,0

Szabalytalansagkezeles nem
megfelelo
Csak EU-s / hazai ellenorzo
szervek taijak fel a
szabalytalansagot

2,5

1,5

4,5

1,0

2,5

2,5

A belso ellenorzds nem tarja fel az
igazi problemakat

2,0

1,5

3,5

Az ellenorzdsen feltart problemak
nyomon kbvetese nem megfelelo

2,0

2,0

5,0

A belso kontrollrendszer egyes
elemei (pl. kontrolltevekenyseg,
monitoring, stb.) hianyoznak a
gazdasagi tarsasagnal, vagy nem
megfeleloen mukbdnek

9.

10.

Az iranyitasi, a belso
kontrollrendszerben es a
belso ellendrzesben rejlo
kockazatok (penziigyi
iranyitas es kontroll
folyamatok)

Osszesitett kockazati ertek

4,9

A gazdasagi tarsasagok altal megallapitott es a Belso Ellenorzesi Iroda altal osszesitett
kockazati ertek 4,9.
A fenti tablazatbol kiemeltuk a tureshatart (8,0 ertek) elero, vagy magasabb ertekeket. A
kontrollok alkalmazasa eseten azok a folyamatok es alfolyamatok kepezik a fokuszpontokat,
amelyek elerik, vagy meghaladjak az atlagerteket.
A felmerolapon lathato, hogy a tureshatart legalabb elero kockazatok a kovetkezoek voltak:
• A tulajdonos es a gazdasagi tarasagok kozotti koordinacio es kommunikacio nem
biztositott
• A tervezeshez, illetve a szakmai es adminisztrativ feladatok ellatasahoz sziikseges
adatokat, informacidkat a tulajdonos nem bocsatja idoben rendelkezesre
•
A szakmai, gazdalkodasi es adminisztrativ feladatok ellatasanak eroforras
szukseglete (penziigyi, fizikai, egyeb) nem biztositott, vagy nem a megfelelo
mennyisegben es minosegben biztositott
•
A szakmai, gazdalkodasi es adminisztrativ feladatok ellatasara nem all
rendelkezesre elegendo munkaerd-kapacitas
•
Uj munkatarsak betanitasara nines megfelelo kapacitas, ido

A Belso Ellendrzesi Iroda kovetkezokeppen ertekelte a gazdasagi tarsasagok kockazatait.

Atlagos kockazati ertek

3. Polgarmesteri Hivatal

A Polgarmesteri Hivatal onallo szervezeti egysegei onertekelesenek eredmenyeit a kovetkezo
diagram szemlelteti. A kilenc kockazati kategdrianak az atlagos kockazati szintjet osszesitette
szervezeti egysegenkent a belso ellenorzes.
Atlagos kockazati ertek

A kockazatok maximuma 25 volt. A Belso Ellendrzesi Iroda 8-as kockazati szintben hatarozta
meg a tureshatart. Ermek fuggvenyeben a Gazdasagi Vezetd, a Koltsegvetesi es Penziigyi
Ugyosztaly, a Jegyzoi Kabinet, a Polgarmesteri Kabinet, es a Humanszolgalati Ugyosztaly
jelolt meg magas kockazati ertekeket, mely meghaladta a tureshatart.
A Kozterulet-felugyeleti Ugyosztaly irrealisan alacsony kockazatokat jelolt meg.

A kovetkezo tablazat a Hivatal szervezeti egysegeinek osszesitett kockazatait tartalmazza:
A
A kockazat
kockazat
bekovetkezesenek
hatasa
valoszinusege
(siilyszam)
Kockazati kategdriak

1.

2.

3.

Kockazat
bsszesen

Kockazatok

1-5-ig*

1-5-ig*

1-25-ig**

Szakmai es adminisztrativ
feladatokat befolyasolo kiilso vagy
belso szabalyozasi kbrnyezet tul
gyakran valtozik, folyamatos
bizonytalansagot eredmenyezve
ezzel

3,3

2,7

10,3

Egyes folyamatok nem keriilnek
pontos szabalyozasra a belso
eljarasrendekben

2,6

2,7

8,2

A jogi szabalyozasi, politikaigazdasagi stb. komyezeti
valtozasokat nem kbvetik a belso
szabalyozasok

2,6

2,7

7,4

Az uj feladatokhoz, komyezeti
valtozasokhoz kapcsolodd belso
szabalyzatok egyaltalan nem
kesziilnek el, csak hianyosan
kesziilnek el

2,7

2,4

8,0

2,7

2,3

7,0

3,2

2,6

8,3

2,7

2,4

7,1

2,9

1,7

5,3

3,2

2,7

9,8

3,0

2,4

8,2

3,4

2,6

9,8

3,4

2,9

11,8

Szabalyozottsagban
rejlo kockazatok

A szakmai es adminisztrativ
feladatokat befolyasolo szabalyok
tul bonyolultak
Eltero jogszabaly-ertelmezes
es/vagy alkalmazas az egyes
intezmenyeknel, gazdasagi
tarsasagoknal
Szabalyozas es gyakorlat
kiilonbozik

A koordinacids es
kommunikacios
rendszerekben rejlo
kockazatok

Az egyes szervezeti egysegek
kozotti koordinacid es
kommunikacio nem biztositott
A belso kommunikacios
folyamatok es az informacid
aramlas nem megfeleloen
mukodnek
A munkatarsak nem
kommunikalnak egymassal, nem
mukodik a feliilrol lefele, illetve az
alulrdl felfele tdrteno
kommunikacio

Kiilso szervezetekkel
valo egyiittmukodesben
rejlo kockazatok

A tervezeshez, illetve a szakmai es
adminisztrativ feladatok
ellatasahoz sziikseges adatokat,
informaciokat a partnerek nem
bocsatjak iddben rendelkezesre
A partner szervezetektol erkezo
(intezmenyek, nemzetisegi
onkormanyzatok, gazdasagi
tarsasagok) adatszolgaltatas
hianyos, nem megbizhato, nem
megalapozott

A partner szervezetek elore nem
lathato valtozasai negativan
befolyasoljak a szakmai vagy
adminisztrativ feladatok ellatasat
A strategiai es rovidtavu
feladattervek, illetve a
koltsegvetesi tervek nincsenek
osszhangban a jogi szabalyozasi
eloirasokkal, a tulajdonosi
elvardsokkal, a celkituzesekkel
A strategiai es rovidtavu
feladattervek, illetve a
koltsegvetesi tervek nem
szamolnak a tervek vegrehajtasat
akadalyozo kockazatokkal, a
koltsegvetesi terv nem tartalmaz
tartalekokat

4.

A szakmai es adminisztrativ
feladatok ellatasanak erdforras
szukseglete (penziigyi, fizikai,
egyeb) nem biztositott, vagy nem a
megfeleld mennyisegben es
minosegben biztositott
Napi kifizetesekhez nem a
megfeleld soron all rendelkezesre a
Tervezesbol, penziigyi es
forras
egyeb erdforrasok
rendelkezesre allasabol A betervezett kotelezettsegvallalas
eredo kockazatok
nem valosul meg
Az egyes szakmai vagy
adminisztrativ intezkedeseknek a
kiadasokra gyakorolt hatasat nem
megfeleloen merik fel
A szervezetnel nem kialakult vagy
nem megfeleld a kozbeszerzesi
rendszer
Kozbeszerzesi ajanlati
dokumentacid nem megfeleld
minosegu

5.

6.

7.

Szamviteli
folyamatokkal
kapcsolatos kockazatok

2,6

8,9

2,3

1,2

3,2

2,4

2,1

6,0

4,1

3,4

15,2

2,1

1,2

3,0

1,9

1,8

3,8

2,8

2,3

7,7

2,8

2,7

9,4

2,7
3,1

2,1
2,4

6,6

Kozbeszerzesi eljaras elhuzodik
Megtamadjak a lefolytatott
kozbeszerzesi eljarast

2,7

1,6

5,3

Korrupcio veszelye a
kdzbeszerzesben

2,9

1,2

3,7

2,0

1,8

4,0

A szervezet nem rendelkezik
beruhazasi, fejlesztesi tervekkel,
illetve a tervek nem aktualizaltak,
azok feliilvizsgalata nem biztositott

2,8

2,1

7,2

A szervezeti vagyon, eszkdzdk
megfeleld mukbdtetdse ds
allagmegovasa nem biztositott

3,1

2,4

8,4

Az iizemeltetesi feladatoknak nines
felelose a szervezeten beltil

2,7

1,6

4,1

A szervezet nem rendelkezik
megfeleld szamviteli nyilvantartasi
rendszerrel

2,3

1,6

4,6

A megbizhato
A szervezeti celok es az elert
gazdalkodast befolyasolo eredmenyek ertekelese rendszeres
idokozonkent nem tbrtenik meg
kockazatok

Mukodesbol,
iizemeltetesbol eredd
kockazatok

2,8

8,3

A szervezet beszamolasi rendszere
nem megbizhato

2,2

1,7

4,7

A szervezet nem tesz iddben eleget
a beszamolasi kotelezettsegeknek

2,6

1,1

2,9

A szervezet nem koveti
folyamatosan nyomon a
konyvvezetessel kapcsolatos jogi
szabalyozasi eloirasok valtozasait

1,9

1,4

3,2

4,3

3,7

16,8

3,8

2,7

11,0

3,1

2,7

9,4

2,6

2,1

6,2

2,0
3,8

2,0
3,2

5,1
13,3

Szervezeti bizonytalansag (pl.
varhato atalakulas, megszunds,
mukbddsi tamogatas hidnya, stb.)

3,6

2,7

11,0

A belso kontrollrendszer egyes
elemei (pl. kontrolltevekenyseg,
monitoring, stb.) hianyoznak a
szervezetnel, vagy nem
megfeleloen mukodnek

2,2

1,8

5,3

Egyes folyamatokat hosszabb ideje
nem ellenoriztek

2,8

2,7

8,7

Egyes folyamatokra vonatkozdan a
korabbi ellenorzdsek sulyos hibakat
tartak fel

3,2

3,0

11,7

Formalis kontrollok lassitjak a
folyamatot

2,7

2,3

7,3

2,6

1,8

5,7

1,9

1,3

3,0

A helyszini ellenorzes nem tarja fel
az igazi problemakat

2,3

1,4

3,6

Az ellenorzdsen feltart problemak
nyomon kovetese nem megfelelo

2,4

2,1

6,4

A szakmai es adminisztrativ
feladatok ellatasara nem all
rendelkezesre elegendo munkaerbkapacitas
A rendelkezesre allo munkaerd
nem rendelkezik megfelelo
vegzettseggel es/vagy szakmai
tapasztalattal

Uj munkatarsak betanitasara nines
megfelelo kapacitas, ido
A munkatarsak feladat- es
felelossdgi kore nem kelloen
reszletes/meghatarozott, nem
megfeleloen elhatarolt, nem
megfeleloen kommunikalt
A szervezetnel nines kialakult
kepzesi rendszer vagy elavult,
esetleg „diszkriminativ” (pl.
folyamatosan csak bizonyos
szervezeti egysegek /
munkavallalok reszesiilnek
kepzesben)
Magas fluktuacio

8.

9.

10.

Humanerdforrasgazdalkodasban rejlo
kockazatok

Az iranyitasi, a belso
kontrollrendszerben es a
belso ellenorzesben rejlo
kockazatok (penziigyi
iranyitas es kontroll
folyamatok)

Szabalytalansagkezeles nem
megfelelo
Csak EU-s / hazai ellenorzo
szervek taijak fel a
szabalytalansagot

Osszesi'tett kockazati ertek

7,4

A szervezeti egysegek altal megallapitott es a Belso Ellendrzesi Iroda altal osszesitett
kockazati ertek 7,4.
A fenti tablazatbol kiemeltuk a tureshatamal (8,0 erteknel) magasabb ertekeket. A kontrollok
alkalmazasa eseten azok a folyamatok es alfolyamatok kepezik a fokuszpontokat, amelyek
meghaladjak az atlagerteket.
A felmerolapon lathato, hogy a tureshatart meghaladoan ertekelt kockazatok a kovetkezoek
voltak:
Szakmai es adminisztrativ feladatokat befolyasolo kiilso vagy belso szabalyozasi
komyezet tul gyakran valtozik, folyamatos bizonytalansagot eredmenyezve ezzel
•
Egyes folyamatok nem keriilnek pontos szabalyozasra a belso eljarasrendekben
•
Az uj feladatokhoz, komyezeti valtozasokhoz kapcsolodo belso szabalyzatok
egyaltalan nem kesziilnek el, csak hianyosan kesziilnek el
•
Eltero jogszabaly-ertelmezes es/vagy alkalmazas az egyes intezmenyeknel,
gazdasagi tarsasagoknal
•
A belso kommunikacios folyamatok es az informacioaramlas nem megfeleloen
•
mukodnek
• A munkatarsak nem kommunikalnak egymassal, nem mukodik a feltilrol lefele,
illetve az alulrol felfele tortend kommunikacid
• A tervezeshez, illetve a szakmai es adminisztrativ feladatok ellatasahoz sziikseges
adatokat, informaciokat a partnerek nem bocsatjak iddben rendelkezesre
• A partner szervezetektol erkezo (intezmenyek, nemzetisegi onkormanyzatok,
gazdasagi tarsasagok) adatszolgaltatas hianyos, nem megbizhato, nem
megalapozott
• A szakmai es adminisztrativ feladatok ellatasanak eroforras sziikseglete (penziigyi,
fizikai, egyeb) nem biztositott, vagy nem a megfelelo mennyisegben es minosegben
biztositott
•
A szervezetnel nem kialakult vagy nem megfelelo a kozbeszerzesi rendszer
•
Kozbeszerzesi eljaras elhuzodik
• A szervezeti vagyon, eszkozok megfelelo mukodtetese es allagmegovasa nem
biztositott
• A szakmai es adminisztrativ feladatok ellatasara nem all rendelkezesre elegendo
munkaero-kapacitas
• A rendelkezesre allo munkaero nem rendelkezik megfelelo vegzettseggel es/vagy
szakmai tapasztalattal
•
Uj munkatarsak betanitasara nines megfelelo kapacitas, ido
•
Magas fluktuacio
• Szervezeti bizonytalansag (pl. varhato atalakulas, megszunes, mukodesi tamogatas
hianya, stb.)
•
Egyes folyamatokat hosszabb ideje nem ellenoriz
•
Egyes folyamatokra vonatkozdan a korabbi ellenorzesek sulyos hibakat tartak fel

•

A Belso Ellendrzesi Iroda - figyelembe veve a szervezet nagysagat es tagoltsagat kovetkezokeppen ertekelte a szervezeti egysegek kockazatait:

A Gazdasagi vezetd, a Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly, a Gazdalkodasi Ugyosztaly, es
a Polgarmesteri Kabinet kockazatai haladtak meg a tureshatart.

4. Nemzetisegi onkormanyzatok

A nemzetisegi onkormanyzatok onertekelesenek eredmenyeit a kovetkezo diagram
szemlelteti. A kilenc kockazati kategorianak az atlagos kockazati szintjet osszesitette a belso
ellendrzes.

Atlagos kockazati ertek

A nemzetisegi onkormanyzatok onertekeleset befolyasolhatja a belso kontrollrendszer es
kockazatok fogalmanak ismereti szintje. Az onertekeles szemelyhez kotheto, ezert az egyen
szubjektivitasa is befolyasolja az eredmenyeket. Ez is okozhatja a nemzetisegi
onkormanyzatok elterd kockazati szint meghatarozasat. A Gorog es a Roman Nemzetisegi
Onkormanyzat nem keszitette el a kockazatelemzeset.
A kockazatok maximuma 25 volt. Ennek fuggvenyeben egyik Nemzetisegi Onkormanyzat
sem jelolt meg a tureshatamal (8,0 erteknel) magasabb kockazatokat.

A kovetkezo tablazat a nemzetisegi onkormanyzatok osszesitett kockazatait tartalmazza:
A
kockazat
A kockazat
hatasa
bekovetkezesenek
(sulyszam)
valoszinusege
Kockazati kategdriak

1-5-ig*

1-5-ig*

1-25-ig**

1,7

1,8

3,2

Egyes folyamatok nem keriilnek
pontos szabalyozasra a belso
eljarasrendekben

1,3

1,3

2,0

A jogi szabalyozasi, politikaigazdasagi stb. komyezeti
valtozasokat nem kbvetik a belso
szabalyozasok

1,2

1,3

1,8

1,4

1,2

2,1

2,2

2,1

5,0

1,2

1,3

1,8

1,1

1,2

1,4

1,3

1,6

2,3

1,7

1,8

3,2

1,3

1,4

2,1

Kockazatok
Szakmai es adminisztratfv
feladatokat befolyasolo kulso vagy
belso szabalyozasi komyezet tul
gyakran valtozik, folyamatos
bizonytalansagot eredmenyezve
ezzel

Az uj feladatokhoz, komyezeti
valtozasokhoz kapcsolodd belso
szabalyzatok egyaltalan nem
keszulnek el, csak hianyosan
kesziilnek el

1.

2.

Kockazat
osszesen

Szabalyo/ottsagban
rejlo kockazatok

A szakmai es adminisztratfv
feladatokat befolyasolo szabalyok
tul bonyolultak
Elterd jogszabaly-ertelmezes
es/vagy alkalmazas az egyes
szervezeteknel
Szabalyozas es gyakorlat
kiilonbozik

A koordinacids es
kommunikacios
rendszerekben rejlo
kockazatok

Az egyes szervezeti egysegek
kozotti koordinacio es
kommunikacid nem biztositott
A belso kommunikacios
folyamatok es az informacio
aramlas nem megfelelden
mukbdnek
A munkatarsak nem
kommunikalnak egymassal, nem
mukodik a felulrol lefele, illetve az
alulrol felfele tbrtend
kommunikacio

3.

A tervezeshez, illetve a szakmai es
adminisztrativ feladatok
ellatasahoz sziikseges adatokat,
informaciokat a helyi
onkormanyzat nem bocsatja idoben
rendelkezesre

1,4

1,4

2,6

A helyi dnkormanyzattol erkezd
adatszolgaltatas hianyos, nem
megbizhato, nem megalapozott

1,7

1,4

2,7

A helyi onkormanyzat elore nem
lathato valtozasai negativan
befolyasoljak a szakmai vagy
adminisztrativ feladatok ellatasat

1,0

1,2

1,2

1,3

1,2

2,0

1,2

1,1

1,4

1,4

1,4

2,3

1,3

1,3

2,2

A betervezett
kotelezettsegvallalas nem
valosul meg

1,3

1,2

2,0

Az egyes szakmai vagy
adminisztrativ intezkedeseknek a
kiadasokra gyakorolt hatasat nem
megfeleloen merik fel

1,1

1,1

1,2

A tamogatasokkal nem, vagy nem
idoben szamolnak el

1,2

1,1

1,6

A szervezeti celok es az elert
A megbizhato
gazdalkodast befolyasold eredmenyek ertekelese rendszeres
idokozonkent nem tortenik meg
kockazatok

1,7

1,6

2,9

1,2

1,1

1,6

2,2

2,0

5,2

Kiilso szervezetekkel
valo egyiittmukddesben
rejlo kockazatok

A strategiai es rovidtavu
feladattervek, illetve a
koltsegvetesi tervek nincsenek
osszhangban a jogi szabalyozasi
eldirasokkal, az iranyito szervi
elvarasokkal, a celkituzesekkel
A strategiai es rovidtavu
feladattervek, illetve a
koltsegvetesi tervek nem
szamolnak a tervek vegrehajtasat
akadalyozd kockazatokkal, a
koltsegvetesi terv nem tartalmaz
tartalekokat
A szakmai es adminisztrativ
feladatok ellatdsanak eroforras
sziikseglete (penziigyi, fizikai,
egyeb) nem biztositott, vagy nem a
megfelelo mennyisegben es
minosegben biztositott
Napi kifizetesekhez nem a
megfelelo soron all rendelkezesre a
forras

4.

5.

6.

Tervezesbol, penziigyi es
egyeb eroforrasok
rendelkezesre allasabol
eredd kockazatok

Mukodesbol,
iizemeltetesbol eredd
kockazatok

A nemzetisegi onkormanyzat nem
rendelkezik eves feladattervvel,
illetve a tervek nem aktualizaltak,
azok feliilvizsgalata nem biztositott
A nemzetisegi onkormanyzat
mukodesehez (a testiileti,
tisztsegviseloi, kepviseloi feladatok
ellatasahoz) sziikseges targyi es
szemelyi feltetelek nem
biztositottak

7.

Szamviteli
folyamatokkal
kapcsolatos kockazatok

A nemzetisegi onkormanyzat
mukoddsdvel, gazdalkodasaval
kapcsolatos nyilvantartasi,
iratkezelesi feladatok nem
megfeleld ellatasa

1,2

1,0

1,2

A tervezett feladatoknak nines
felelose a nemzetisegi
dnkormanyzaton beliil

1,2

1,1

1,6

A nemzetisegi onkormanyzat nem
rendelkezik megfeleld szamviteli
nyilvantartasi rendszerrel

1,1

1,1

1,3

A nemzetisegi onkormanyzat
beszamolasi rendszere nem
megbizhato

1,3

1,2

2,0

A helyi onkormanyzat nem kesziti
el iddben a beszamolast

1,3

1,2

1,9

A helyi onkormanyzat nem koveti
folyamatosan nyomon a
konyvvezetessel kapcsolatos jogi
szabalyozasi eloirasok valtozasait

1,1

1,1

1,3

2,4

1,9

4,7

1,3

1,1

1,6

Uj munkatarsak betanitasara nines
megfeleld kapacitas, ido

1,9

1,7

3,6

A munkatarsak feladat- es
felelossegi kore nem kelloen
reszletes/meghatarozott, nem
megfeleloen elhatarolt, nem
megfeleloen kommunikalt

1,6

1,7

2,8

Magas fluktuacio

2,3

2,3

7,0

A belso kontrollrendszer egyes
elemei (pl. kontrolltevekenyseg,
monitoring, stb.) hianyoznak a
szervezetnel, vagy nem
megfeleloen mukodnek

1,4

1,1

1,7

Egyes folyamatokat hosszabb ideje
nem ellenoriztek

1,1

1,1

1,3

Egyes folyamatokra vonatkozdan a
korabbi ellenorzesek siilyos hibakat
tartak fel

1,1

1,2

1,6

Formalis kontrollok lassitjak a
folyamatot

1,4

1,4

2,3

Szabalytalansagkezeles nem
megfeleld

1,2

1,1

1,6

Csak a kulso ellenorzo szervek
tarjak fel a szabalytalansagot

1,1

1,2

1,4

A belso ellenorzes nem tarja fel az
igazi problemakat

1,1

1,0

1,1

Az eilenorzesen feltart problemak
nyomon kbvetese nem megfeleld

1,2

1,3

1,8

A szakmai es adminisztrativ
feladatok ellatasara nem all
rendelkezesre elegendo munkaerokapacitas
A rendelkezesre allo munkaero
nem rendelkezik megfeleld
vegzettseggel es/vagy szakmai
tapasztalattal

8.

9.

Humaneroforrasgazdalkodasban rejlo
kockazatok

Az iranyitasi, a belso
kontrollrendszerben es a
belso ellenorzesben rejlo
kockazatok (penziigyi
iranyitas es kontroll
folyamatok)

Osszesitett kockazati ertek

2,3

A nemzetisegi onkormanyzatok altal megallapitott es a Belso Ellenorzesi Iroda altal
osszesitett kockazati ertek 2,3.
A Belso Ellenorzesi Iroda kovetkezokeppen ertekelte a nemzetisegi onkormanyzatok
kockazatait:

Atlagos kockazati ertek

Nemzetisegi Onkormanyzatok osszesen

A Kockazatelemzesi matrix szerint a nemzetisegi onkormanyzatok kockazatainak osszesitese
5,8 volt.
Az onertekeles mellett informacidt is gyujtottunk az onkormanyzat szervezeteinek vezetoitol
a 2022. evi ellenorzesi tervet megalapozo kockazatelemzeshez. Megkerdeztiik, hogy melyek a
legfobb celkitiizesek, melyek a kritikus folyamatok, tenyezdk, korulmenyek. Mit latnak a
legnagyobb kockazatnak, illetve az azonositott kockazatot kezelik-e, tortent-e olyan valtozas,
amely kiilonos figyelmet igenyel a kovetkezo evekben. A vezetok fontos es reszletes
informaciokat adtak a tervezes elkeszitesehez.

A kockazatelemzes soran meghatarozott magasabb kockazatu tevekenysegeket, teriileteket, a
kockazatfelmeresben resztvevok altal megfogalmazott temajavaslatokat, az elozo evben el
nem vegzett vizsgalatokat, valamint az elmult 3 evben nem ellenorzott teriileteket figyelembe
veve keriilnek megtervezesre az eves munkatervben az elvegzendo vizsgalatok.

Budapest, 2021. oktober 18.
Keszftette:

A kockdzatelemzes osszesiteset megalapozo tetemes mennyisegii mellekletet koltsegkimeles
miatt nem csatoltuk e dokumentumhoz. A Hivatal szervezeti egysegei, az intezmenyek, a
gazdasdgi tdrsasdgok es a nemzetisegi onkormdnyzatok, illetve a belso ellenorok dltal
keszitett kockdzatfelmeresek a Belso Ellendrzesi Irodan megtaldlhatoak es megtekinthetdek.
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3.szamu melleklet
MUNKAIDO MERLEG

AZ EVES ELLENORZESI TERV VEGREHAJTASAHOZ SZUKSEGES KAPACITAS MEGHATAROZAsARA
2022. ev

Atlagos
munkanapok szama

__________ Megnevezes__________
Brutto munkaido
Kieso munkaido
Fizetett unnepek
Fizetett szabadsag (atlagos)
Atlagos betegszabadsag

Netto munkaido

48,0
6,0
36,0
6,0
214,0

.

Etlendri napok szama osszesen
(Atlagos munkanapok szama
«-etszam(fd)__
——----- * L^tszam)------------524,0
_______ 2,0_______
96,0
2,0
12,0
2,0
72,0
2,0
12,0
2,0
__________ 428,0__________
_______ 2^_______

Tervezett ellenorzesek vegrehajtasa

80,5

2,0

161,0

Terven feluli vizsgalatok

0,0

2,0

0,0

Ellenorzesekhez, illetve
tanacsadashoz kapcsolodo egyeb

93,5

2,0

187,0

Kockazatelemzes es eves ellenorzesi
munkaterv elkeszi'tese

12,0

1,5

18,0

Eves osszefoglalo ellenorzesi jelentes
elkeszi'tese, ellenorzesi kezikdnyv
modositas

15,0

1,0

15,0

Bkr. szerint eloirt tanacsadoi tevekenyseg

40,0

1,0

40,0

Ellenorzesre felkesziiles,
jelentestervezetek, jelentesek
tovabbitasanak adminisztracioja,
eszrevetelekre valasz, intezkedesi tervek,
beszamolok jovahagyasara javaslat
keszites

20,0

2,0

40,0

Vezetoi ertekezletek, nyito es zaro
ertekezletek

12,0

2,0

24,0

Osztalyvezetoi feladatok (ellenorzesek
koordinalasa, jelentesek felulvizsgalasa,
minosegellenorzes, teljesitmenyertekeles)

40,0

1,0

40,0

Kepzes

5,0

2,0

10,0

40,0

2,0

80,0

214,0

2,0

428,0

120,5

2,0

241,0

0,0

0,0

0,0

Soron kiviili ellenorzes 10 % (a
Penziigyminiszteriumi utmutato
szerint a netto munkaido 10-30 %os szinten tervezendo)
Osszes tevekenyseg
kapacitasigenye

Az eves ellenorzesi terv
vegrehajtasahoz sziikseges (terven
beluli es azon tuli) vizsgalatok
iddigenye:
Kapacitashiany
(netto munkaido-ossz.tev. kap.igenye)

4. szamu melleklet
Tudas- es Keszseg Leltar, illetve Fejlesztesi Terv

Ertekeles

Megnevezes

(1-5)

Fejlesztesi terv
(az 1-2-3-asra ertekelt
kategoriak fejlesztest
igenyelnek)

Statusz

(1 - nines /gyenge; 2 - elegseges; 3 - folyamatban/kozepes; 4 - atlagos; 5 - van/atlag feletti)

Szakmai vegzettseg es ismeretek

Szakiranyu felsofoku vegzettseg

4

2

Kozigazgatasi szakvizsga

4

2

Merlegkepes konyvelo

4

2

Masoddiploma, posztgradualis vegzettseg

4

1

Informatikai ismeretek

4

2

Kozbeszerzesi ismeretek

2

Kozossegi tamogatasok ellenorzesi ismeretek

4

2

Okleveles konywizsgalo

1

2

Okleveles belso ellenor (CIA)

1

2

Allamigazgatasi ismeretek

4

1

Vonatkozo hazai jogszabalyi komyezet
ismerete

4

2

Allamhaztartasi, koltsegvetesi ismeretek

4

2

Adozasi ismeretek

3

1

Belso szabalyzatok ismerete

4

2

A koltsegvetesi szerv ismerete

5

2

Kepzesi tervben
figyelembe veendo

2

Informacio es menedzsment
Adatgyujtes es hattertudas fejlesztese
(feladathoz kapcsolddo)

5

2

Informacio szintetizalasa

4

2

Az ellendrzesi munka megfeleld
dokumentalasa (iratmintak, munkalapok
hasznalata, ellendrzesi bizonyitekok gyujtese
stb.)

4

2

Onkepzes, kiegeszito adatgyujtes
(feladatvegzesen tul)

5

2

Tudasmegosztas, informacio aramoltatas

5

2

Modszeres es rendszerszemleletu gondolkodas

Az ellendrzesi modszertanok ismerete es
alkalmazasa

5

2

Folyamatok elemzese

4

2

Folyamatok atlatasa, lenyegi pontok megitelese

5

2

Kockazati tenyezok felismerese, jelzese

4

2

Kontrolleljarasok azonositasa, elemzese

4

2

Problema felismeres

5

2

Problema megoldasi keszseg

5

2

Kreativ javaslatok kialakitasa

4

2

Vegrehajthatosag-kozpontu gondolkodas
(gyakorlatias megallapitasok es javaslatok)

4

2

Kommunikacid es egyiittmukddes

Megallapitasok pontos, kovetkezetes es tomor
irasba foglalasa

4

2

Szobeli kommunikacios keszseg

5

2

Irasbeli kommunikacios keszseg

5

2

Idegen nyelv ismerete

2

1

T argyalokepesseg

5

2

Egyuttmukddo keszseg (szervezeten belul)

4

Kapcsolattartas ktilso partnerekkel

5

2

Csoportos megoldasok segitese

4

2

Feleldssegtudat, elkotelezettseg a
munkavegzesben

5

2

Precizitas

5

2

Hataridok teljesitese, idogazdalkodas

4

2

•

2

Attitud

Informatikai ismeretek

Szovegszerkesztes

5

2

Tablazatkezeles

4

2

Prezentaciokeszites

4

1

Kozos meghajto hasznalata

5

2

A koltsegvetesi szervnel hasznalt informatikai
rendszerek ismerete

4

2

Vezetoi kompetenciak

Elvegzett munka nyomon kovetese, ellenorzese

5

1

Visszajelzes az elert eredmenyekrol

5

1

Visszajelzes a hibakrol

5

1

Onkepzesi lehetoseg biztositasa a munkatarsak
reszere

4

1

Belso kepzes

4

1

Hataridok betartasa /betartatasa

4

1

Egyertelmu feladat meghatarozas

4

1

Delegalas

5

1

Hatteranyagok es a munkavegzeshez sziikseges
informaciok rendelkezesre bocsatasa

5

1

Utemezes / tervezes (idogazdalkodas)

4

1

Csapatmunka biztositasa

5

1

Csapatepites

5

1

Valtozasmenedzsment

5

1

5. szamu melleklet

EGYENI KEPZESI TERV
Ludvig Eva reszere

Egyeztetett kepzesi terv, egyeni fejlodest
tamogato tevekenysegek
Jogszabalyvaltozast koveto tovabbkepzes

Belso ellenori kotelezo tovabbkepzes (ABPE
H.)

Esedekesseg
evente legalabb egy alkalommal

2022. december 31-ig

Merlegkepes kbnyvelo kotelezo
tovabbkepzes

evente legalabb egy alkalommal
(ket nap)

Ellenorzesi modszertani tovabbkepzes

evente legalabb egy alkalommal

Budapest, 2021. november 10.

Jovahagyta:

dr. Shjtos Csilla
jegyzo

A kepzesi tervet tudomasul veszem:

Lud\ ig Eva
belso ellenorzesi vezeto

EGYENI KEPZESI TERV

Varadi Zsanett reszere

Egyeztetett kepzesi terv, egyeni fejlodest
tamogato tevekenysegek
Jogszabalyvaltozast koveto tovabbkepzes

Esedekesseg
evente legalabb ketto alkalommal

Merlegkepes konyveld kotelezd
tovabbkepzes

evente legalabb egy alkalommal
(ket nap)

Ellendrzesi modszertani tovabbkepzes

evente legalabb egy alkalommal

Budapest, 2021. november 10.
Jovahagyta:

A kepzesi tervet keszitette:

Ludv g Eva
belso ellenqrzesi vezetd

A kepzesi tervet tudomasul veszem:

belso ellendr

Letszam es erdforras
6. szamu melleklet

Ellenorzesek
7. szamu
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1. A 2022. evi belso ellenorzesi terv szoveges indokolasa
1.1. Bevezetes

Az allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny 69-70.§-ai (tovabbiakban: Aht.),
valamint a koltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererol es belso ellenorzeserol szolo
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek (tovabbiakban: Bkr.) megfeleloen a kozpenzek
felhasznalasaban resztvevo koltsegvetesi szervezetek kotelesek belso ellenorzesi rendszert
mukodtetni abbol a celbol, hogy a szervezet vezetoje szamara bizonyossagot nyujtsanak az
altala kiepitett es mukodtetett penziigyi iranyitasi es kontroll rendszerek megfeleloseget
illetden.

A Jozsefvarosi Szocialis Szolgaltato es Gyermekjoleti Kozpont (tovabbiakban: JSZSZGYK)
szamara megbizasi szerzodessel az ETK Szolgaltato zRt. latja el a belso ellenorzesi, es a belso
ellenorzesi vezetoi feladatokat.
A JSZSZGYK alaplto okiratban meghatarozott feladatkent ellatja ket koltsegvetesi szerv
teljes korii gazdalkodasi feladatait. A Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvaros
Onkormanyzata, mint iranyitd szerv altal jovahagyott munkamegosztasi megallapodasok
tartalmazzak, hogy a belso ellenorzesi feladatok ellatasat a JSZSZGYK biztositja
•
a Jozsefvarosi Egyesitett Bolcsodek (tovabbiakban: JEB),
•
valamint a Jozsefvarosi Ovodak (tovabbiakban: JOK) szamara.
1.2. Az eves ellenorzesi terv tartalma
Az ellenorzesi terv 1. szamu mellekleteben foglaltuk ossze a kockazatfelmeres alapjan
javasolt ellenorzeseket az alabbi kiterjesztessel:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

az ellendrzes cime,
az ellendrzes celja,
az ellendrzes targya,
ellendrzes tipusa,
ellendrizendo idoszak,
az ellendrzes modszere,
kiemelt kockazati tenyezok,
ellenorzendo szervezeti egysegek,
ellenorzesek even beltili iitemezese,
ellenorzesi kapacitas.

1.3. Ellenorzesi prioritasok

A 2022. evi belso ellenorzesi terv keszitesenel, a konkret ellenorzesi celok meghatarozasanal
a kovetkezo prioritasok kerultek figyelembe vetelre:

JOZSEFVAROSI SZOCIALIS SZOLGALTATO ES GY ERMEKJOLETI KOZPONT
1081 Budapest. Nepszinh^z u. 22.. I-mail: info </ jszsz.gyk.hu
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> A belso ellendrzes a szolgaltatasi szerzodes megkoteset kovetoen interjut keszitett
valamennyi szervezeti egyseg es intezmeny vezetojevel, a tevekenysegiik
specialitasainak megismerese es a mukodesuket erinto kulcskockazatok felmerese
erdekeben.
> Az onkormanyzat 2021. evben ellenorizte a JSZSZGYK belso kontrollrendszeret es
megallapitasokat fogalmazott meg a hianyossagok megszuntetese erdekeben. A belso
ellendrzes nyomon kivanja kovetni az intezkedesi terv vegrehajtasat, es
eredmenyesseget.
> A belso ellendrzes kapacitasokat biztosit a JSZSZGYk vezetesenek szakertoi
tamogatasara a belso kontrollrendszer fejlesztesevel kapcsolatban.

2.

Belso ellendrzesi feladatok iitemezese

(Az egyes feladatokat a mellekletben reszletezziik. A kockazatfelmeresrol kulon jelentest
keszitiink.)
Feladat
Hatarido

2021. evi osszefoglalo ellendrzesi jelentes

2022. februar 15.

Kotelezettsegvallalas, penziigyi ellenjegyzes, utalvanyozas, ervenyesites
es teljesitesigazolas szabalyozasa, a szabalyozas betartasanak, kiemelten
a beszerzesek gyakorlataban tortend alkalmazasanak ellenorzese
A penzkezeles szabalyozasa es a keszpenzforgalom lebonyolitasi
modjanak hatekonysaga
A feladatok, hataskorok, felelossegek meghatarozasanak,
elhatarolasanak, a donteshozatalhoz sziikseges informaciok
biztositasanak szabalyozasa, es gyakorlati alkalmazasa
A fozokonyha iizemeltetes szolgaltatasi teljesitmenyenek es
gazdalkodasanak eredmenyei
Az onkormanyzat 2021. evben vegzett ellendrzesi megallapftasai,
javaslatai alapjan keszitett intezkedesi tervek vegrehajtasanak
tapasztalatai
Tanacsadas: a JSZSZGYK vezetesenek szakertoi tamogatasa a belso
kontrollrendszer fejlesztesevel kapcsolatban a belso szabalyzatok
tartalmanak es szerkezetenek korszerusitesehez, a szervezet
tevekenysege eredmenyessegenek noveleset szolgalo elemzeseken, es
korabbi ellendrzesi tapasztalatokon alapulo velemenyek es javaslatok
megfogalmazasa
2023. evi belso ellendrzesi terv elkeszitese

2022. I. negyedev

A 2022. evi ellendrzesi megallapitasok es javaslatok alapjan hozott
intezkedesek nyilvantartasanak vezetese, intezkedesi tervek
vegrehajtasanak nyomon kovetese

2022. II. negyedev

2022. III. negyedev

2022. III. negyedev

folyamatos

folyamatos

2022. november 15.
folyamatos

Budapest, 2021. november 15.
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