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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat Képvĺselő.testülete
szálmára

Előterjesztő: dľ. Mészáľ Erika a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2011. november 03. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Belső E||enőrzési lľoda 2012. évi ellenőľzésĺ teľvéľe

A napirendet nyílt/záľt ĺilésen kell tláľgyalni, a döntés elfogadásźthoz egyszeríi/Ęiuligíteĺ|t
szavaz attöbbséq sziiksé ges.
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Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bĺzottság véleményezi E ,/
HumánszolgáItatási Bizottság vé|eméĺyezi tr

Hatfu ozatí j av as|at a bizottság számáĺ a:

A Városgazdálkodási és Pénzüryi Bizottsäý Humánszolgźůtatési Bizottság javasolja a Képviselő-

testiiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|źsźi.
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Tĺsztelt Képvĺselő-testĺilet!

Az tgg1. évi LXV. törvény 92.$. szeint a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőľzés

miĺködtetés érő| az á||anháńaĺtáséľt felelős miniszter á|ta|kozzétett módszertani ritmutatók és

a nemzetközi belső ellenőľzési standaľdok fi gyelembevételével.

A helyi önkoľmányzatra voĺatkozó éves belső ellenőrzésí tervet a Képviselő-testĹilet az

eIőző év november 15-éig hagyjajővá.

A belső ellenőľzési vezeto által <isszeállított és a Képviselő-testtilęt 450l2009.(XI.25.) l.
pontja szerinti hatfuozatában elfogadta a Belső Ellenőrzési Iroda 20|0-2014. évekĺe

vonatkozó stľatégiai tervét az a|ábbi taľtalommal :

o a hosszú táviĺ cé||<ltuzéseket, stratégiai célok;
. a belső kontľoll ľendszeľ értékelés;
o akocktaatí tényezők és értékeléstik;
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. a szifüséges ellenőri|étszttm és az ellenőri képzettség felmérése;
o abelső ellenőrokképzésiterve;
o a belső ellenőrzés tngyi és információs igénye;
. azellenőrzés á|ta|vizsgźitteriiletek, figyelembe véve a szervezet strukturájában vagy

tevékenységében szĹikséges változásokat.
Az elfogadott stľategiai teľv felülvizsgálata megtöľtént. A belső ellenőrzés sttatégiai tervében

foglalt ..ll.ĺĺĺ'e'.k, célok a 4. pont kivételével helytállóak. A kivétel csak átmeneti jellegű, a

Be1ső El1enőrzési Iroda az e\ótetjesztés időpontjában 1 fő belső ellenőľrel rendelkezik és

folvamatban van a belső ellenőľi munkakör betöltésére apállyt:ńatás.

ĺi ĺj onkormányzati törvény és egyéb jogszabá|yi módosítások, például a költségvetési

szeľvézetek belső ellenőrzésére vonďkozó koľmiányrendelet módosítását követően a belső

ellenőľzési vezeto a Belső Ellenőrzési Iľoda Stľatégiai tervét felülvizsgálja és sziĺkség esetén a

módosítási j avaslatait megteszi.
A 2O1O-2O14. évekľe voňatkozó Belső Ellenőľzés Stratégiai tewe az előteľjesztés 1. számú

mellékletét képezí.

A belső ellenőrzési vezető a |9312O03,(XI.26.) Korm. ręndelet 21.$-ban előírtak, az

tL|Laű.háztartáséľt fetelős minisztet źital kiadott módszeľtani útmutató szerint, továbbá a

stratégiai terwel összhangban összeállította a2OIf. évľe vonatkozó belső ellenőľzési tervet'

melyet megkiildött a jegyzo részérę.
Jelen előterjesztés -é,"' belső ellenorzési terv elfogadásźra tesz javaslatot a Képviselő-

testiilet számtľa a f0I2, évľe vonatk ozőan,

A 2012. évi ellenőľzési feladat ok az önkormány zat e|Ienőrzési tevékenységet szabalyoző fóbb

jogszabáIyielőíľásoknakmegfelelőenkertiltekmeghatźrozásra:

(továbbiakban: Ber.)

Az éves ellenőrzési tew tarta|mazza..

. azellenőľzési tervet mega|apozó elemzéseket, ktilönös tekintette| akocktzatelemzésre

o atewezett ellenőrzések taľgyát;

. az ellenőľzések céIjtú;
o azellenőrizendő időszakot;
o a sziikséges ellenőrzési kapacitás meghatźrozását;

. azęllenőľzésektípusát;

. azellenőrzésekütemezését;

. azellenőľzött szeÍv,illetve szewezętiegységek megnevezését.

A2O1,z. évitewęzett eIIeĺorzéseket az 2, számű melléklet mutatja be részletesen.

Az el|enotzési tervet altĺźmasnő kockźuate|emzés és éľtékelést a 3. szńmr'i melléklet

tarta|mazza. A 4. szálmű mellékletben keľtiltek felsorolásra az e||enőńzendó költségvetési

szeľvek.

Ellenőrzések tźrgya kiterjednek a Képviselő-testtilet hivata|źná| és az önkoľmányzat

miĺködésével kapcsolatos feladatokľa vonatkozőan és az önkoľmányzati fenntaľtású

intézmények gazdaluođásrának ellenőrzésérę is a Ber.23.$-ában előírtak szeint összeállított

ellenőrzési pro gramok alapjźn.



A belső ellenőrzés célja' hogy:
o fokozza az ellenőrzĺĺtt szervezet, szabźiyozottságźłt, segítse elő a hatályos

jogszabá|yok, belső szabtiyzatok és vezetői renđelkezések érvényesiilését;

o táľgyilagos bizonyosságot adó tevékenységgel fejlessze a koltségvetési szęÍv

műkĺjdését, növelje annak eredményességét;
. vizsgźt|ja és javaslataival folyamatosan fejlessze a költségvetési szerv belső

kontľollrendszěrét, kiemelten a folyamatba épitett, előzetes, utólagos és vezetői

ellenőľzés érvényesiilését;
o mutasson Íä, hogy az önkoľmányzat költségvetéséből juttatott péĺueszkozlk

fe]ihasznźůźlsa a megbizhatő gazdźikodás ęlveivel cisszhangban _ gazdasźlgosság,

hatékonyság, eredményesség _ toľtént-e.

Ellenőľzések típusai szerint az éves ellenőľzési terv 1 db szabályszeriĺségi ellenőľzést, 1 db

rendszeľellenőľzést és 4 db péĺuugy ellenőrzést tarta|maz.

Ellenőľzéskorazalthbimódszeľeketkerülneka|kaImazásra:
. eljĺĺľások és rendszerekszabá|yzatainak elemzése és értékelése

o pénzigyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetések, beszámolók, szerződések,

programok elemzése és értékelése.

A Polgłměstęri Hivatal és azIntézmények belső ellenőľzése során vizsgálandó, hogy:

o múködéstik, szabályozottságuk megfelel-e a jo gszabá|yi előíľásoknak,
o a Hivatal szewezetiés múkođési rendje megfelelően bizosítja-e az ĺjnkoľmźnyzati

feladatok hatékony és szakszenĺ e\Iźtását,kiemelve a gazdźikodással összefiiggő

fęladatok szabtiy szeru ę|Iátását,
o belső kontrollok vizsgáIata,
o érvényestil-e a folyamatba épített előzetes, utólagos és avezetoi ellenőrzés,

o a koltségvetés és a beszámolók megalapozottsága,
o a normativ hozzájáru|ások igénylése és elszámolásaazintézmények esetében,

. céljelleggel nffi tott támogatások rendeltetésszerú fe|haszĺáIźsa,

o az elóző évek ellenő ruései źita| feItaľtjelentősebb hianyosságok megsziintetésére tett

intézkedések me gvalósulásanak nyomon követésę.

A belső e11enőrzési tervet megalapoző kockźnatelemzés során az althbi tényezok kertiltek

figyelembevételľe: jogszabá|y ěs nälyi szabá|yozás előíľásai, e|őző ellenőľzés óta eltelt idő, a

víi"o'egpolitikában megfogalmazott cé|kittuések és a stratégiai tervbenfoglaltak.

A Polgňnesteľi Hivatul"aie' az önkormźnyzatifenntaľtású intézményeknéIazellenőrzéseket
jelenlJg 1 fő belső ellenőľ látja eI, ezért a javasolt éves ellenőrzési terv 1 fore készült. Az tiľes

belső e1lenőľi álláshely sikeľés betöltése ěs a próbai ďó |ejárta után a belső ellęnőrzési vezető

javaslatot tesz azellenőrzési terv módos itástra- a kimaľadt vizsgálatokľa - vonatkozőan.

^ 
)'012- évi ellenőrzési tervet a|átámasnő munkaidő

Napok szźtma 20|2, év.. 366 nap

Cstikkentő tételek

szombatok-vasáľnapok 105

frzeteIĺ ünnepek 9

20l 0. évi szabadság, betegség1qiaĺĄĄ9!!$ 46

továbbképzés 6

Ténvleges ellenőrzési napok száma: 200 nap

T arta|ék idő soron kíviil i ellenőrzésekre (2Q)%;} 40 nap

Az éves tervben 1 főre iutó ellenőľzésĺ napok száma: 160 nap



A 2ot2. évrc 20%o taľtalék kapacitással számol a terv, ani az ęlőre nem tervezhető eseti

megbízások ďapjĺán céljelleglĺ vizsgálatokľa foľdítható.
A20|2. évre javasolt ellenőrzési feladatok e||átásźhoz 280 ellenőrzési ĺapta lenne sziikség a

kockázatelemzés alapján, ebből csak a 160 ellenőrzési nap á1l rendelkezésre a munkaidő

mérleg alapján. A kapacitás felméľés szerint a felađatok ę||átástůloz még 1 fő belső ellenőr

a|kalmazása szĹikséges az üres álláshelyľe. A belső ęllenőri munkakör betcjltéséľe a hirdetés

megtörtént és a kiválasztásfolyamatban van.

A Képviselő-testiilet 2O212O|0.NI.02.) határozatźban döntött 1 fő belső ellenőr álláshely

engeđélyezéséľől Józsefurĺľosi Egészségügyi Szolgálatntů. Ahatźrozat a|apján a Józsefuaľosi

Egészségiigyi Szolgálat belső ellenorzését az alka|mazott belső ellenőr |átja e| az ígazgatő

általelfogaďott2O|2. évi munkaterv alapján (5. számú melléklet) .

A gazdasági köľtilmények, a szeméIyi feltételek vá|tozásai és az elore nem tervęzheto

feljdatok indokolttátehetik aze||eĺorzési terv évkozifelülvizsgálatźńés módosításait.

Az előterj e sztés tźrgyanem igényel pénztigyi fedezetet.

Csatolt mellékletek:
1 . Budapest Józsefuaľos onkorm źnyzat Polgáľmesteri Hivatal

BelsoEllenőľzési Iroda Stľatégiai teľve a20I0-20I4. év ekre
2. Budap es t J ó zsefv áĺo s onkoľm źny zat P o l gáľme steľi Hivatal

Belső Ellenőľzési Ltoda20|2. évi ellenőrzési terve

3.Kockźnatelemzésa20|2.évielleĺorzésitervalátámasztäsźra
4. Az ellenőrizendő költségvetési szeľvek megnevezése

5. A Józsefuĺáľosi Egészségiigyi SzoIgá|atz\|f. évi belső ellenőrzési terve

Kéľem az a|á.},bi határ ozati j av aslat elfo ga d á s át.

H,ł,rÁnoza'ľI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy:

A helyi önkormanyzaftőI szőIő 1990. évi LXV. törvény 92.$ (11) bekezdés alapjĺĺn a

Polgĺánnesteľi Hivátal Belső Ellenőľzési Iľodĺĺn keresztiil biztosítja az onkoľmźnyzat

Képviselő-testtiletének fuźľrryitásaa|átartoző intézmények belső ellenőrzését.

Jóvĺáhagyja a határozat f. számu mellékletét képezo a Budapest Józsefuárosi

Önl.o''íäy"at Polgĺáľmesteri Hivatal Belső Ellenőrzési koda 2012. évi ellenórzési

munkateľvét.

Felelős: Jegyzó
Hatáľidő: 20|2. december 31.

1.
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A döntés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Belső El|enőľzésilrodyťŕű 
źĄ ŕ-1

Budapest,20I|.október 18. đ{ ĽWb t*.{"
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Budapest Józsefuarosi Önkormányzat belső
költségvetési szervek belső ellenőľzéséľől szóló
alábbiak szeľint alakul :

BUDAPESľ tozsľľvÁRosl öľxonnĺÁNYZAT
PolcÁnľĺnsTERI Hrva'ľ.ł.r,

BELso ELLENoRZÉSI IRoDA
STRATEGIAI TERVE 2OIO-201,4. NVNXNB

I.szdmú melléklet

ellenórzésľe vonatkozó stratégiai teľve a
193 12003 .(XI. 26.) Korm. rendelet szerint az

1. Hosszú távú célkitűzések, stľatégĺai célok:

Az elkövetkező években az önkoľmanyzatnak fő feladata a gazdálkodás pénzügyi

egyensúlyanak megleremtése, megőľzése, múködési kĺiltségekben való megtakaľítási

le-ńetőségek feltarásá a lehetséges bevételek beszedése, a múkodő intézményekben megfelelĺĺ

szabáIyozottság és szeryezettségbińosítása. Kiemelt céll a beruhazásokra biztosítható önerő

mellęti uniós és állami támogatások elnyeľése. A Coľvin Szigony Projekt, Magdolna I, II.

beľuhazások és egyéb beľuházási projektek megvalósulásanak nyomon kĺjvetését.

2. A belső kontľoll ľendszer bevezetésének, miĺkiidtetésének értékelése:

A belső kontľollrendszer a költségvetési szerv źilta'- a kockiĺzatok kezelésére és taľgyilagos

bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szo|gáIja,

hogy a költségvetési szerv megvalósítsa a következő fő célokat:

} a tevéŔenységeket (miĺveleteket) szabályszeľĺíen, valamint a megbizható gazdálkodás

elveivel (gazáastryosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végľe;

rendelteté s szeru hasznźiattő|.

A költségvetési szeľv belső kontrollrendszeréért a kĺiltségvetési szerv vezetóje felelős, aki

koteles . aszervezet minden szintjéĺérvényesĹilő _ megfelelő:

Az ellęnőrzés a kockázatel.emzés alapjan vizsgźůja, hogy egy adott hiba hol,

következhetett be, a ľendszeľben hol uaooal. a gyenge pontok. A hibák felfedésével

elsősoľban a további hibák kikiiszöbölése, a rossz gyakorlat megsztintetése.

miéľt
a cél'

3. Nagyobb ko ckáza ti tény ezők, főbb pľiorĺtások

Nagyobb kockźzatotjelentenek a magasabb nagyságľendet képvise|o pá|yazato's beľuhazások

ĺ*řá' pénzfonás) ) a szervęzeti valtozások ) aZ új szakfeladati ľend,

feladatbővíté s/fel adatelvonás.



4. A szükséges ellenőľi létszám és az ellenőľi képzettség felmérése
A Polgáľmesteľi Hivatalnál és az önkormźnyzati fenntaľtású intézményekné| az ellenőrzéseket
2 fo belső ellenőľ |átjae|.
A speciális tudást igényelő ellenőľzések'rę az informatikai' oktatási, adó, oEP ťlnanszirozts
ellenőrzésekĺe külső szakéľtők, megbízottak igénybevételével nyílik lehetőség.

5. A belső ellenőľök képzésĺ teľve
A belső ellenőrzés végzéséhez sziikséges a folyamatos továbbképzés, a jogszabźůyok és a
változások ismeľete, ellenőrzési konzultációkon való részvétel biztosítása.
A k<iltségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatásahoz az á||anháztartásért
felelős miniszter engedélye szĺikséges. Az źi|anháztartásétt felelős miniszter renđeletben

szabá|yozzaaköte|ező szak,snaitovábbképzés és a kapcsolódó vízsgttńatás részleteit.

A továbbképzéseken való részvétel során tĺjrekedni kell a belső ellenőrök ellęnórzott
terĹiletekkel kapcsolatos szakmai jogszabá|yok aktualitásainak megismeľésére, valamint a

belső ellenőľzés speciális ismeľetkĺjrének bővítésére.

6. Az ellenőrzéstárgyi és ĺnfoľmációs igénye
A belső információkat avezętői éľtekezletek, a Képviselő-testtileti határozatok, rendeletek,

belső utasítások biztosítj ak.
A ktilső infoľmációs igényt a PM honlapľól, valamint jogszabá|y-figyelési, konzultációs és

továbbképzési lehetőséggel biztosítjaazönkoľmanyzat. Az ellenőrzések alatt sziikséges

adatokhoz v a|ő hozzáférés biĺosított.
A taľgyi feltételek rendelkezésľe állnak.

7. Az ellen őrzés által vizsgált teľületek, figyelembe véve 
^ 

szervezet stľuktúľájában vagy

tevékenységében szĺiksé ges v áůtozásokat
A Hivatal Belső Ellenőržési Irodája vizsgá|ja a Hivatal és az Önkormźnyzati Intézmények

gazđá|kodását, vizsgálhatja a hetyi ĺinkoľmányzat többségi iľanyítást biĺosító befolyása alatt

működőgazdastryitársaságokat,kozhasznútaĺsaságokat,avagyonkezelőket.

8. Kockáza ti tény ezők szerint felállított fo ntossági soľrend, pľĺo rĺtások
A kockázaÍosabb területek felmérésével a stratégiai tervben az a|ábbi soľrendben keľültek

me gźt|Iapitásra a prioritás ok :

1. Ä jogszábelyvćůtozást követően a szewezeti egységek, hogyan biztosítják a

koniľđllkĺlrnyezet működését ) ezen belül szabá|yozottságźú, végľehajthatőságát,

száľnon kérĹetőségét és ellenőrizhetőségét. A szakmai, gazđźÄkodási és egyéb

feladatok ésszerĺĺ, minél kisebb ľáfordítással való ellátásanak segítése' az

ĺlnkoľmányzati vagyon védelme, a gazđá|kođás szabá|yszenĺségének erősítése.

Szabá|ytaianságok, ńiányosságok feltaĺásával és megszűntetésével biztosítani a péĺlz

és anyagi eszközökkel történő gazdáIkodás ľendjének betaľtását.

2. Az önkoľmányzatibevételek mega|apozottsága éľdekében nagy hangsúlyt kell fektetni

a noľmatív aiarĺi támogatások igényléséľe és elszámolására. A támogatások alapját

képező mutatószámok, létszámok helyes megállapítása az a|apja a támogatások

leńĺvĺsanak. A kötött fęIhasznźitlsú támogatások elszámolását ktilön kell vizsgálni.

3, A meglévő irtézmény háIőzatban bekövetkezett változások. A vźltozás, az

átszervęzés során létľejött új intézmények szabźůyszeĺú, hatékony és gazdaságos

működéséről a belső el|enőrzés keretében is kell visszaje|zés az onkormźnyzat és

vezetése tészére.



4.

5.

olyan intézmények bevonása vizsgá|atra, ahol még nem volt átfogó pénnĺgyi-

szabźtly szerllsé gi vi zs gá1 at.

A ürunazasđt indokoltságát altńtmasztjtk-e a feladatok mutatőszámai, az

önkoľmányzat terĹiletén jelentkező igények. Felméľendők az önkoľmanyzat

felhalmozási lehetőségei, páLyźľ:ati lehetőségek, bevonhatók-e egyéb források a

fedezet ęlőteľęmtésébe. A beruhĺázás elindítása soľián a kozpénzek felhasználást

szabáIyoző kozbeszeruési törvény szerint jaľtak-e el. A beruhazás dokumentumainak

megfelelő me gvalósít ása, a dokumentáltság ellenőrzésének biztosítása.

Budapest, 2009. november 1 0.

Készítette:

Majeľné Bokoľ Emese

iľodavezető

Holczmann Gyuláné

belső ellenőľ

Jóváharyta:

dľ. Xantus Judit

jegyző



Ellenórizendó
kiiltségvetési

szeľvek

I

2, Polgármesteri
Hivatal

Ellenóľzési beszámolÓ a 2011. évi ellenóľzési
munkateľvben foglalt feladatok telj esítéséľól.

Äz e||enórzésľe vonatkozÓ stratégia

Táľeva: A Szeľvezési és Üzemeltetésĺ Ügyosztály áltat
végzett nettÓ 500 eFt alatti beszeľzések folyamatának
a vizsgálata
Cél: annak a megállapítása' hogy a beszerzések a helyi
szabáIyozás (beszerzési szabá|yzat és szerzódésk tés

ľendj e) szerint t rténtek-ę.
MÓđia: Adatbekérés, helyszíni ellenórzés
Vizssált idószak 20||. év

Bup.ł.pnsr JÓzspwÁnos oľronnłÁľyzĺ.ľ
PolcÁnuESTERI Hľva.r,ą.ĺ,

Buso Eĺ,lnľŐnzÉsl IRoDA

20L2. ÉvI nr,mľÓnzÉsl TERVE

3. Intézmények
(iskolák, Óvodák,
b lcsöde)

Tárgva: A ktizoktatási célri (étkeztetés) és az általános
iskotai napkiizis, vagy tanulríszobai foglalkozás
n ormatív hozzáiáru|ás igénylésének és elszá molásának
vizsgálata.
Cél: annak amegá||apitása, hogy a normatív támogatások

igénylése és elszámolása a jogszabályi elóíľások és a
helyi szabályozás szeľint t ľtént.e.
MÓdia: Adatbekéľés, helyszíni ellenórzés
Vizssált idószak 20l1. év

4.Intézmények

Azonosított kockázati
tényezók

TáľgY: 2011. évi pénzmaradvány vizsgálata
Cél: annak a megá|Lapitása, hogy a
pénzmaraďvány elszámolása a t rvényi
szab á|y ozásnak me gfe leló en t ľtént.e.
Mődi a: adatbekérés, helyszÍni ellenórzés
Vizssált idószak: 20|I. év

A szabtiyzatokban
rÖgzítettek be nem tartása

Az ellenóľzés
tÍpusa*

2. szdm melléklet

A jogszabályi elöíľások be
nem tartáSában

f0||. évi
és helyi

Pénztigyi és
szabályszeriĺségi

ellenörzés

Az ellenóľzés
iitemezése

f0I2. ę|so negyedév

A k telezęttségvállaláshoz
kapcsolÓdÓ szabályok be
nem taľtása, szabá|yta|arl

oénzfelhasanálás

Pénzĺ'igyi és
szabályszeriĺségi

ellenórzés

Ellenóľzésľe
foľdított

munkanapok
száma/lfó **

2012. e|so negyedév

5 munkanap

Pénzĺigyi és
szabályszenĺségi

ellęnŐrzés

2012. e|so negyedév

l0 munkanap

2012. elsó és második
negyedév

25 munkanap

20 munkanap



E|lén.'óľiżchdó
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5. Polgármesteri
Hivatal

Az'eľcnĺĺześre. ÝonatkozÓ .śtľątégia

Táľgv: EU-s pályázatok vizsgálata
Cél: annak a megállapítása' hogy a

lebonyolítása, a pénziigyi elszamolás a

szeľzódésekben és a heIyi szabályozásnak
t ľtént-e.
MÓdia: adatbekérés, helyszíni ellenóľzés
Vizseált idószak 2010. év,201l. év

6. TA-TI-KA
NapkÖzi
otthonos Óvođa

Tárgv: ÁtfogÓ pénzĺigyĹgazdasági ellenóľzés
Cél: annak a megállapítása, hogy az lntézmény és a
hozzátartoző nállÓan miik dó intézmények
szabáIy ozotÍsága, a feladatellátáshoz személyi és tláľgyi

feltételek megfelelóen biztosítottak, a gazdálkodás
szab á|y szertlen t rténik- e.

MÓdia: adatbekérés, helyszíni ellenóľzés, gazdálkodási
tevékenység elemzése.
Vizseált idószak: 2010.év-20 1 l.év

,7. Polgáľmesteri
Hivatal és
Intézmények

pźiyźnatok
támogatási

megfelelóen

Azonosított kockázat!, .. .ténséżłĺlĺ . 
'.,

,:::.:::

Tárgy: Az nkoľmányzat kłiltségvetésének tervezési
folyamatának a vizsgálata
Cél: annak a megállapítása, hogy a jogszabálynak és

belsó szabá|yozási rendnek megfelelóen t rtént a
k ltségvetés teľvezése figyelembe véve a gazdaságosság,

hatékonyság és eredményesség elvei.
MÓdia: adatbekérés' helyszíni ellenóľzés, elemzés
Vizsgált idószak20l1. év 20If. év

8.

:jl:j

At ľvényi elöírásokbe
nem tartáSában és a
bizonylati fegyelem
megsértésében rejló

kockĺŁatok.

Az.ellenóŕżés
,,...típusa

f0|2. évi ellenóľzési terv készítése

E\ozo e|lenorzés Óta eltelt
id.

Pénziigyi és
szabályszerĺlségi

ellenórzés

::rj :1.::::ii::l i:i :.':,: :i : :i: :

f:::::rj:::::::::.r::::.:::: 
. 

::::.:

Az ellěnÓľzés
. ĺitemezésO: :

2012. második negyedév

Euenörzéśľe:
foľdított

.munkänápok..:śzáĺialt fłŚ t

Indokolatlan t bbletfonás
igények épiilnek be a

k ltségvetésbe

Ręndszerellenórzés
2012. haľmadik

negyedév

20 unkanap

Ręndszęľelleĺorzés

30 munkanap

2012. harmadik
negyedév

201 1. negyeđik
negyedév

30 unkanap

5 munkanap
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9. Polgáľmesteri
Hivatal

osszesen az e||en rzési napok száma a munkateľvi feladatok teljesítéséhez:

Az'e|lenöľzésľe vohatkoző st1atégia

Táľgv: A Polgáľmesteri Hivata| belsó kontľoll
rendszeľének a vizsgálata
Cét: annak a megállapítása, hogy a kialakított belsó
kontľoll ľendszer megfelel-e a jogszabá|yi elóírásoknak'

!!{$g-elemzés, értékelés
Vizssált idószak: 20l0..20l1. év

Az e||enoľzésekhez renđelt becstilt idószĹikséglet.

Budapest, f}I1.. oktÓbeľ 14.

Jőváhagyom a Képviseló.testiileti diintés elókészítés éhezz

Dľ. Mészár Erika
a jegyzít helyettesít a|jegyz

A kialakított belsó kontroll
k ľnyezet nem megfeleló

mĺĺk dtetése

Az ellenöľzés
. ...,'típu$al: ,:'

Szabályszenĺségi
ellenörzés

Készítette: Majeľné Bokoľ Emese Belsó Ellenórzési Iľodavezetó

. . . :.. .,',': :::,::::::::, .:.::. : .:::':::::.:r:.' Ellenőŕzesľé' ]
l:. . . .fo dított '. .

,:'...' muntäna.ŕol. .
számal! fó *..' 

.'

201 l. negyedik
negyedév

15 munkanap

160 munkanap

l0
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Avizsgálat tátgya

1.

EU-s pílyázatok vizsgáIata 20t7. év l
áfhozott
Normatíva igénylés és elszámolás
vŁsgalata az 

.lntézméĺyeknél 
és

Hivatalnál (étt'ezési normatíva és
naokozi),)

ItáĺyÍtási/
Kontĺoll

kärnvezet

J.
A Polgármesteri Hivatal belsó kontĺoll
ĺendszerének a vŁssáIata
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4.
20IL. évl p éĺzĺĺ:'aĺr'dváĺy vizsgálata az
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A koltségvetés tervezéséi Ío|yarnatäĺak a
vŁssálata

Az éľtékelési szempontok

A Polgármesteri Hivatal Szervezési és

Ü zemeltetési \J gy o sztáIy á|td, v é gzett
nettő 500 eFt alatti beszerzések vizsgáIata
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10.
A Cafeteria és a Kozszolgálai szabályzat alapján
esvéb iuttatások kifizetésének a vŁsgalata

Az Önkormányzat koltségvetéséból célielleggel
nyrijtott támogatások rendeltetés szerinti
Íelhaszĺalásáĺĺak ellenóĺzé se.11.

12.
Jőzsefu áro s Váĺosiizemeltetési Szolgálat átfog6
vŁssalata

73.
A Polgátmesteri Hivatal pénzkezelésének
vlzssá|ata

14.
Az adőbevételek és a kovetelések
ĺvtľváĺtartásáĺakvlzssá|ata

15.
Kotelezettségvállalások eliárási rendjének a
vŁssa|ata

Budapest, 2011. oktőb et' 14.
osszeállította:
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4. saźmú melléklet

Az ellenőľizendő kiiltségvetési szervek

Józsefváľosi Ktizteľület Felüryelet tinállóan műktidő és gazdálkodó ktĺttségvetési szeru

Németh Lász|őlÁltalános Iskola tinállóan műktidő és gazdáIkodó költségvetési szeľv
o Deák Diak Altalános Iskola önállóan múködő
o Lakatos Menyhért Józsefuaľosi Általanos Művelődési Kĺizpont önállóan múköđő

o Losonci Téri Altalĺínos Iskola önállóan műk<jdő

o Pľátęľ Altalanos Iskola önállóan működő
o Molnaľ Ferenc Magyar-AngolKét Tanítási Nyelviĺ Altalanos Iskola önállóan múködő

o Józsefuarosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általanos Iskola

ĺĺnállóan működő
o Vajda Péteľ Énęk-zeneiAltalanos és Spoľtiskola önállóan műkĺjdő

o JózsefutnosiZenęiskola önállóan múködő
o Józsefuĺĺľosi Nevelési Tanácsadó önállóan működő

ľÁ-ľĺ-xĺ. Napkiizĺ Otthonos Ovoda tinállóan műkłidő és gazdálkodó ktiltségvetési szerv

o GYEREK-VIRÁG Napközi otthonos óvoda ĺjnállóan miĺkodő

o KINCSKERES6 Napkĺizi otthonos Ővoda <jnállóan műk<jdő

o Vrĺľunk Rád Napközi otthonos óvoda önállóan műkĺjdő
o NAPSUGÁR Napkcizi otthonos óvoda önállóan múködő

o KoSZoRÚ Napk<izi otthonos ovođa önállóan mtiködő

o uÉľszINVIRÁG Napközi otthonos óvoda clnállóan múködő

o PITYPANG Napközi otthonos óvoda önállóan mrĺködő

o SZIVÁRVÁNY Napközi otthonos ovoda önállóan működő

o szASZoRSZÉP Napközi otthonos óvoda önállóan működő

o Napkĺizi otthonos óvoda önállóan miĺködő
o KATICA Bölcsőde és Napközi otthonos óvoda onállóan működő

A Józsefváľosĺ Családsegítő és Gyeľmekjólétĺ Ktĺzpont önátlóan működő és gazdálkodĺó

kiiltségvetési szeľv
.,,oszirőzsď' Gondo ző SzoIgá|atönállóan miĺködő költségvetési szerv

o Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék önállóan működő költségvetési szerv

Józsefuárosi onkoľmányzat Polgármesteľi Hivatala iinállóan míĺkiidő és gazdálkodó

kiiltségvetési szeľv
o Józsefuaľosi Vaľostizemeltetési Szolgálat önállóan mrĺkĺjdő költségvetési szeľv



D|lcnöľzcndó
folyamatok és

szcľ..vezeti erységek

JózsErvÁRosl EGÉszsÉGÜGYI szoLGÁLAT

1.

2. Pénziigyi
osztály

20|2, i,vIBELsŐ ELLENoRzÉsr tnnv

lłvcs łisszcfogla|ô ellenĺiľzési jelelrt6-s a
20l 1. évi fclaĺlatok teljesítésér l

Táľrya: Pénzkeżel é s vizs gźiata
Cél: anrrak megállapítása, hogy a JBSZ
pénzJ<ezelése rnegfelel-e a jogszabiíĺyi
elóírásoknak, ktilÖu sen az elólegek,
ellátmányok és az Íltnyilvántaľtások
vonatkoásában.
MÓdja: adatbekéľés, he|yszíni ellenorzés
Időszak:20ll.év

3. |}els Ellenóvási K zikłiltyv
ŕljľafogalmazása

Dokumentum cínre: Eves belsó ellenőrzési terv

ľ)okurnenturn kődja: BEK.F2

.Ą',!n'ł.?1,k'( Ąą.uu:ć, i,.tŁ

Az;ę!lenöľz*
ltííusa(i)

Jogszabályi
elóíľások
betaľtasa.

Pénziigyi' es
Szabályszeľiiségi

ellenórzes

tJj jogszabály
várlratÓ

20l2. e|sĺi
nepedév

ErŐfoľľás
szĺĺkséglc1

,(**) 
'

2012.elsó
neryedév

2 munkanap

8 lnuukanap

20l2. rnásodik
negyedév

4 urunkanap

oldalszám: 1||

valtozat sáma: l.
Éľvĺślrybe lépés: 20l0.09.0l.



4.Anyaggĺzdálkodási
csoport cs ľénzĺigyi
osztáIy

Azpll'elró'ľzépľevonatk9ző:9tľa!'Ó8ił .: 
.

"lózsnrvÁRosl EG szsÉGiiGYI szoLGÁLAT

(ellen nés.tárgya' cé|ją;'.ni(l.jąo .
ellenfuzłitt.idószá.k)''' ; :

Tárgya: Anyaggazdálkodís és a táľgyi eszkłĺz
nyilvr{ntartások
Cél: annak lnegĺillapítása, hogy a lnulkauáľsak
az j szab !t|y ozÁsuak me gfel elóerr alkalmazzĹk -

e a' bevezetett keľetgazdálkÖdást' és

megfelelóen vezctik-e a targyi eszkőz
nyiivántaľtásokat.
MÓdja: adatbekéľés, helyszíni ellenőrzés
tdószak: 20 i 1 .ér,i utÓellenórzés

5. Pénziigyi
Humánpolĺtikai
osztály

Táľgva: A kłitelezettségválla|ásot
tc|jcsítésigazolások és a munkakłiľi lcirások
elIcnöľzése
Cél: annak megá|lapítása, hogy a
k telezeťtségvál|alások, teljesítésigazolasok és

munkakÖľi leíľások megfelelnek.e a
j o gszabályi előírĺĺsokłak.
MÓdja: adatbekérés, lrelyszÍni ellenőrzés
I{őszak: 2012. 1.félév

Keľetgaz-dálkodás
bevezetése Óta
egy ellenôrzés
volt 201 l-ben,

amillek
utÓellenórzése
nrég rrem volt'

Dokunrentuln címe: Éves be|ső ellenoľzési telv

Dokumentun: kÓdja: BEK-F2

2013. évi ellcnĺíľzési tcľv készítése

Utôellenoľzes és

renđszeľelIenőIzés

A k zpénzek
felhasználása ill.
a I{umánpolitikai

osztály
utőellenóľzése
mint kiernelt

teľiilet, melynek
ellel.röľzése az
elm ltévekben

nern volt.

2012. másoclik
uegryedév

Péuziigyi és

Szabályszeľťlségi
elĺenőrzés és
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7. Pénziigyi osztlĺly
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ĺizsnľváRosl: EGIłsZSÉGÜGYI szoLGÁLAT

Elöre meghatír l ozott fclaĺ|aÚokľa vonatkouő c|lenóľzpsi. napok szána:
Soľon kíviili c||enóľzési napok száma:
tsszes ellenóľzési napok számĺ:
* A | 93 ĺ 20í)3, (Xĺ. 26.) konnányrendelet alapján.
* * Az ęllen(jrzĺlsckhez rendel t becsiilt idósziĺkséglc.t.

l|]árgy4: Péítztigyi és sz,rĺnrviteli nyi'lválrtaľtások
vizsgálata
eé|: annak a ncgál|apíŁísa, hory a péuziĺgyi
nyilvánĺaľtások a jogszabályi el írásoknak
rnegfelelöek.e, iIl. az ana|itikus és f<ikiinyvi
ktinyve|és Összharlgia biztosítort-e.
M'Ó4jal aĺĺatbekérćs, helyszíni e.lleniírzés
Vizsgá|t i<|-óEzak 2012. 1-3. negyedév
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