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Budapest Józsefvárosi Onkoľmá nyzat

Képviselő.testiilet e számára

Tĺsztelt Képviselő-testület!

Az á||amháztartásí renđszerben kĺjtelezően kialakított és mfüödtetett belső ellenőrzési
tevékenységrőI az áI|aĺnháńartásról szóló 20II. évi CXCV. tĺĺrvény 70. $-a (a továbbiakban:
Áht.), a helyi önkoľmányzatohőI szőIő t99O. évi LXV. törvény 92. $-a (a továbbiakban:
otu.), a kĺiltségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenfuzéséto| szőIő
37012011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bek.) ľendelkeznek.

A Képviselő-testiilet és Szervei Szervezeti és Működési SzabáIyzatźnőI szőIő |912009. (V.06.)
onkormányzati rendęletének 58. $ (4) bekezdésę a|apjźn a Jőzsefvárosi onkoľmźnyzat
Polgáľmesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája |átja eI az ĺinkormányzat, Hivatal és az
önkoľmanyzat fęwiartásában levő költségvetési szervek belső ellen őrzését.

A belső ellenőrzés tevékenységének megszervezése stratégiai és évęs ellenőrzési terv a|apjáĺ
tĺiľténik, melyet a költségvetési szerv vezetője _ a Jegyzo - hagy jővá.
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A helyi ĺinkormányzatravonatkozó éves belső ellen&zési tervet azotv.92. $ (6) bekezdése
szeľint a Képviselő-testtilet az eloző év november 15-ig hagyja jővá.

A belső ellenőľzés fe|adata az objektív rendszerszemlélettĺ értékelés egy adott folyamatľól,
rendszerľől, eljarásról, és javaslatokat fogalmaz meg az ellenőrzott szervezet, szervezeti
egység irányítási és belső kontrollľendszerének fejlesztésére vonatkozóan.

Az áIlanháztartási ľendszerben a belső ellenőrzési tevékenységet 2012. januaľ l-től új
jogszabźiyok _ az Áht., a Bek., az otv., valamint a 2OI3. január 1-tő1 hatályba lépő
MagyarországheIyi önkormányzatairőI szőIő 2011. évi CLXXXX. tĺirvény - szabáIyozzák,
amelyekben ĺjsszehangolásra és pontosításra kerültek a belső ellenőľzést ériĺtő fogalmak,
hatáskĺjrök. Ezze| összefüggésben felülvizsgálatra és módosításra kerĹilt, kerül belső
ellenőľzést szabá|yozó helyi eljĺáľás, a Belső Ellenőrzési Kézikönyv.

A 2013. évi belső ellenőľzési teľv összeállítása az a|ábbí folyamat szerint töľtént, figyelembe
véve a Bek.29-32. $-ait:

. aZ önkormányzatot ériĺtó jogszabtiyi vźitozások és az ĺinkormányzat, Hivatal és
kĺi lts é gveté s i szervek áIta| el|átaĺldó tevékenys é gek me gi smeré s e,

o kockázatelemzés, a szeÍvezet tevékenységét éľintó, a foIyasrlatokban rejlő eľedendő
ko ckázatok azoĺo sítása,

. a belső ellenőrzési fókusz meghatźttozása,
o a20I0.-2014. évre vonatkozó Stratégiai teľv feIi|vizsgáIata,
o 2013.-2016. évekĺe új Stľatégiai terv készítése,
. az önkormányzati vezetés, a Hivata| szewezeti egységek vezetői, a költségvetési

szeľvek vezetói által ellenőtzésre, tanácsadásra adott javaslatai és egyéb irányelvek
ĺis szehango|ása a bel ső ellen őr zési fókus szal,

. a koľábbi belső ellenőľzési jelentésekben kiemelten kockázatosnak minősített
megáI|apitásokhoz kapcsolódó javaslatok és intézkedési tęrvek nem megfelelő
végrehajtásai,

o a belső ellenőri kapacitás meghatározźsa az ellenőrzési igény, a munkaidőmérleg
figyelembevételével,

. az ellenőľzési témźtk, ellenőrzési típusok, az ellenőri napok meghatáľozása a
b ęazono s íto tt é s éľték ę|t ko ckázatok al apj án,

o a belső ellenőľzési tervjavaslatának összeáIlitása.

A belső ęllenőrzés a kocktnatelemzés során beazonosította és éľtékelte az önkormányzat és
költségvetési szeľvei vonatkozásában az ellátandó tevékenységeket befolyásoló kockázati
tényezőket és azok a szewezętre gyakorolt általános hatását. Az értékelést kĺjvetően
meghatározásra keľĹilt a belső ellenőrzési fókusz, amely a költségvetés tervezéséľe,
szabáIyszeru felhasznźiásaľa és az euľópai uniós foľrások tźĺnogatźsáva| megvalósuló
fejlesztésekĺe, a |étszámgazdźůkodásta, a szabá|yozási rendszerre, kontrolltevékenységekĺe,
kozbęszerzésekľe/ beszeľzésekľe és új tevékenységek megszervezésére iľrányuló
ellenőľzésekből áll.

A belső ellenőrzési vezeto felülvizsgálta a Képviselő-testület 47512009. (XI.25.) száĺrru
határozat 1. pontjában elfogađott a2010.-2014. évekľe vonatkozó belső ellenőrzési Stľatégiai
tervęt. A felülvizsgźúat a belső ellenőľzésľe vonatkoző ilj jogszabályok, a tevékenységek
kockázate|emzése figyelembevételével tĺjrtént. A felülvizsgálat eľedményeként a belső
ellenőrzési vęzetójavasoltaegy új Stratégiai ellenőrzési tervkészítését akövetkezőĺégy évre,
amelyet a Bek. 30. $ (1) bekezdésében rogzített stratégiai tęrv struktilrájának váItozása, a



kockázatelemzés eredménye és a belső ellenőrzési tevékenység el|tiźsával kapcsolatos
fej lesztési tervek indokolnak.

A Stratégiai ellenőľzési terv időszakáĺak (2013-2016) a meghatźlrozźsa a belső ellenőľzésre
vonatkozó kormányrendelet e|óírásain alapul, a tervezést követő év januaÍ l-jétől számított
negyedik év december 31-ig teľjedő időszakľa hatŕrozza meg a belső ellenotzésre vonatkozó
stratégiai fejlesztéseket. Az iđőszak független a Képviselő-testĹilet á|ta| elfogadott
önkoľmányzati gazdasági program időinteľvallumátóI' de ígazodik a mindenkor hatályos
gazdasági programban szereplő célokhoz, azá|ta|, hogy a Bek' 30. $ (2). bekezdésre
hivatkozva sziikség szerint a Stľatégiai ellenőrzési tervet feltil kell vizsgá|ni.

Ezzel összefiiggésben a belső ellenórzési vezető összeállította - az á||anháztartásért felelős
miniszter áItaI kozzétett módszeľtani útmutató figyelembevételével _ a 2013.-2016,- évekĺe
vonatkozó Stľatégiai ellenőrzési tervet, melyet aJegyző előzetesen jóváhagyott.

A Stratégiai ęI|enorzési terv tnta|mazza a bęlső ellenőľzésre vonatkozó fejlesztési teľvet is,
amely egyik elemeként szerepel, hogy az önkormányzat á|ta| a|apított/fenntaľtott
költségvetési szerveknél a belső ellenőrzés kialakítása és működtetése belső ellenőr
a|ka|mazásával tcirténj en. Eztital a költségvetési szervek vezetoi közvetlenül biztosítanák a
jogszabá|yi előíľások szerint a belső kontľollľendszer működésén beltil a belső ellenőrzést.
A kontrollok több szinten működnének: a költségvetési szeľv szintjén közvetlenül és a Belső
Ellenőrzési Iroda által felügyeleti ellenőrzés útján is.

A 2013-2016. évekľe vonatkozó Stratégiai ellenőrzési teľv az előterjesztés 1. szdmú
mellékletétképezí.

A belső ellenőrzési éves tervet mega|apoző kockázatelemzés során meghatźrozásra keľĹiltek
azon folyamatok, amelyeket az eredendő kockázatok szempontjáből vízsgá|ata és értékelésľe
keľĹilnek. Kockźľ;ati szempontból a folyamatok rangsorolása és súlyozásuk meglöľtént
összhangban a Stratégiai teľvben rögzítettekkel.

A Jegyzó a tervezés előkészítés időszakábanjavaslattételi felhívássa| é|t a Hivatal szervęzeti
egységeinek és a költségvetési szervek vezetoífe|é.

A belső ellenőľzési éves tervhez a vizsgáIandő témĺĺk l<lvtĺIasztása a kockázatelemzés
eľedménye, a Hivata| szetvezeti egységek vezetői, a költségvetési szervek vezetői źltal tett
javaslatok, a korábbi belső ęllenórzési jelentésekben kiemelten kockázatosnak minősített
megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok és intézkedési teľvek, a külső ellenőľzést végzok
észrevételei figyelembevételével tĺirtént.

A kĺitelező és a 2012. évben ęlkezdett ellenőľzéseken kíviil a kívźllasńott témiík: pľojektek,
EU-s páIyazatok vizsgźiata, a kĺizfoglalkoztatoÍtak foglalkoztatási folyamatźnak vizsgáIata,
költségvetési szeľv átfogő pénzngyi-gazdasági e|Ienoruése, a költségvetési szervek
adóbevallás folyamatĺĺnak vizsgáIata, a vagyonkezelő szervezetfe|adatellátásnak vizsgá|ata.
A kiválasztott témák biztosítják az intézmények és a Hivatal (mint kĺiltségvetési szervek)
belső ellenőrzését, valamint a felügyeletí és az ĺinkormĺínyzat működésével kapcsolatos
feladatokĺa vonatkozó vizsgálatok at ís az ow. gz. $ ( 1 1 ) bekezdése szerint.

Az éves belső ellenorzési tervnek a rendelkezésre áLIő erőforľásokon kell alapulnia. A
tervezett ellenőrzések elvégzéséhez sztikséges ellenőri napok szćlĺna az ę||ęnőrizendő téma



összętęttségének és az ellenőrizenđő szervezetek eľőforrás- sziikséglet felmérés alapján
becsülhető meg a tervezhető munkaidő alappal összhangban.

A Belső Ellenőrzési Iroda munkaeľő- és munkaidő méľlese két fóre vonatkozóan:

Az éves belső ellen&zési terv összeál|ításźnáI az e||enőtzésrę fordítható időkeret 66,7%o-a
(280 ellenőri nap) atervezett ellenőrzések végrehajtásaľa fordíthatő, Az időkeret 2I'4oÁ-a (90

ellenőri nap) elkiilönítésľe kęľĹilt Soron kíviili vizsgálatokľa, a fennmarađő ||,9yo tanácsadói
tevékenységľe, képzésekĺe és egyéb belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységekľe
(tervezés, beszámolás, adminisztrációs) fordítható.

A tervezett vizsgá|andó témĺĺk a kitílzott ellenőrzési célok alapjĺĺn rendszerellenőľzéssel (3
db), pénztigyĹszabá|yszeruségi ellenőrzéssel (5 db), teljesítmény ellęnőrzéssel (1 db)
keľiilnek végrehajtásra. A teÍvezett ellenőrzésekből 4 db téma valamennyi költségvetési
szeľvet érint.

A fentiękben ismeľtetettek és a Bek. 31. $ (4) bekezdése szerint a belső ellenőľzési vęzętő
źltal osszeállított 20t3. évi belső ellenőľzési tervet a 2. szúmú melléklet tarta|mazza.

A Képviselő-testiilet a 202120|0. (VI.02.) szám,(l határozatában döntött 1 fő belső ellenőr
álláshely engedéIyezéséről a Jőzsefvźlrosi Egészségugyi Szo|gá|atnál' A hataľozat alapján a
Józsefvárosi Egészségiigyi Szolgálat belső e||ęĺórzését az alka|mazott belső ellenőr látja e| az
igazgatő által elfogadott 2013. évi munkaterv alapján (3. szdmú melléklet).
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A Jőzsefvárosi onkorm źnyzatra vonatkozó 2013 . évi belső ellenőrzési tervének a jőváhagyása
azotv.92. $ (6) bekezdésén alapul.

Ké ľem az a|ábbi határ ozati j ava s l at elfo ga d á s át.

Ha.rÁnoza'Tl JAvASLAT

A Képviselő.testület úgy dönt, hogy

1. a475l2009.(XI.25.) száműképviselő-testtileti hatátrozat 1. pontját visszavonja.
Felelős: jegyző
Határido 2012. december 31.

2. jővahagyja Józsefuaros Polgĺírmesteľi Hivatala Belső Ellenőľzési Iľodájának 2013.-
2016, évekľe vonatkozó Stľatégiai ellenőľzési tervét.
Felelős: jegyzo
Határidłĺ: 20l6-ig folyamatos

3. jőváhagyja Józsefuaros Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőľzési Irodájának 20|3.
éves belső ellenőrzési teľvét.
Felelős: jegyzó
Határiđő: 2013. december 31.

4. Felkéri a polgármesteľt, hogy folýasson egyeztetéseket az önkormányzat á|ta|
fenntartott költségvetési szęrvęk vezetőive|, a belső ellenőrzésnek az adott
iĺtézméĺyek keretein belül ttjrténő bizosítása érdekében.
Felelős: polgármester
Hatĺĺridő: 2012. december 1.

A d łintés vé gľehaj tá sát v égző szerv ezeti e gysé gek:
1.-3. pontok esetében: Jegyző' Belső Ellenőrzési Iroda
4. pont esetében: Humánszolgá|tatásí LJgyosná|y, Gazđá|kodási Ügyosztéůy, a Józsefuĺárosi
Egészségügyi Szolgálat kivételévelvalamint ĺlnkormanyzatifenrÍartású költségvętési szerv

Budapest, 2012. október 25. , l
,z-"f1 - -\ 0 |, ĄtÍ.l(*-

Rimán Edina
jegyzo

Tcĺrvényességi ellenőľzés :
Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:

ń. ,eb-ĺąs*
Dr. Mészaľ Erika /

aIjegyző 2012 CI|{I 2 g.





1. szdmú melléklet
Buoĺ,ppsľ JozsrľvÁRosl Öľxonn,lÁNYZAT

Por,cÁnnĺnSTERI Hrvĺ'ľl.r.
ľnr,sŐ nĺ,r,nľonznsr rnooa,

Srnĺ.ľÉcrĺ'r Er-r,pľonzÉsr TERv 20I3.-f01,6. Évrlc'n

Budapest Józsefuaĺosi onkormányzat Polgármesteľi Hivďal Belső Ellenőrzési Iľoda
Stľatégiai ellenőrzési terve a költségvetési szervek belső ellenórzésérőI sző|ő 3701201 1.(X[.
31.) Korm. renđelet szeľint az a|ábbi:

A Stľatégiaí e||enőrzési terv a Jőzsefvátosi onkormányzatára, illetve az tita|a fenntaľtott
költségvetési szervekľe terjed ki a 2013-2016. évekľe vonatkozóan. Nem konkĺét
ellenőrzéseket hataĺoz meg' hanem a belső ęllenőrzés átfogő cé|jaira, á|tala kezęlhető
kockázatok csökkentésére és a belső ellenőľzés fejlesztésének irányára vonatkoző
vá|asziĺtézkedéseket,megállapításokattarta|maz.

1. HosszÚ rÁvÚ ctr'ĺxlľuzÉ'sEK' sTRATÉcr.ł.I cÉLoK

Az ĺjnkormźnyzat célkitűzéseit, stratégiai céljait a Képviselő-testület áIta| l95l2011.(IV.21.)
számu határozattal elfogadott Budapest Józsefuáľos onkormányzatźnak 4 éves Gazdasági
pro gramj a tartalmazza.

E szerint az e|miilt és az elk<jvetkező években az önkormźnyzat fo feladata a gazđźikođás
pénzngyí egyensúlyának megteremtése, megórzése, múködési költségekben va|ő
megtakarítási lehetőségek feltárása, a lehetséges bevételek beszedése, a miĺktjdő
intézményekben megfęlelő szabźt|yozottsźry és szervezetĺség biztosítása. Kiemelt cél a
beruhazásokľa biztosítható ĺjnerő mellett az uniós és állami támogatások elnyerése.

Az önkoľmányzat célkitűzéseinek megvalósításźlhoz a Polgĺírmesteri Hivatal
Minőségiranyítási rendszert alakított ki és mfü<jdtet, Minőségpolitikában rogziti az
irĺínyelveket.

A belső ellenőrzés stľatégiai céljai igazodnak az önkoľmányzat mindenkori Gazdasági
progľamjanak megvalósítźsźlhoz, biztosítva hosszú távon az <jnkoľmźnyzat által működtetendő
b el ső kontro l lrendszeľ me gfelelő s é gét, hatékonys ágát.

A belső ellenőľzés kĺemelt stľatégiai céljai a kiivetkező 4 évre:
o objektív e||ęnőrzo és tanácsadó tevékenységével növelje az önkormányzat

Polgármesteri Hivatal és az Intézmények mfütidésének eľedményességét,
hatéko nys ágát é s gazdaságo sságźń,

. az ellenőľzési tapasńa|ato|<ra, az ellenőrzési eľedményeként szerzett infoľmációkľa
a|apozva a ,jó gyakoľlatok'' bemutatása és javaslata avezetókrészére,

o a jelentésekben megfogalmazoĹt javaslatok megvalósulása nyomon követésével a
hasznosulás mértékének emelése,

. a belső ellenőrzés minőségbiztosításának további fejlesztése.

2. A ľBlso KoNTRoLLRENDsZER Álľĺ,ĺ,Áľos ÉnrÉxnlÉsn

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv vezetője á|tal a kockázatok kezelésére és
tárgyilagos bizonyosság megszerzése éľdekében kialakított és műkĺjdtetett folyamatrendszer,



amely ań. a cé|t szoIgá|ja, hogy a Polgĺírmesteri Hivatal és a helyi önkoľmĺínyzat fó céIjaí
megvalósuljanak:

o tevékenységeket szabá|yszetuen, gazdaságosan, hatékorlyan, eredményesen hajtsa
végre;

o teljesítse az elszámolási kötelezettségeket;
. megvédj e az erőfoľľásait a veszteségektől, károktól és a nem ľendeltętésszenĺ

hasznáIattő|.

A Polgármesteri Hivatal és a helyi önkormányzat be|ső kontrollrendszer létrehozásáért,
múktjdtetésért és fejlesztésért a Jegyzo felelős.

A Belső Ellenőrzési Iľoda céIja, hogy a Hivatal és az onkormźnyzat bęlső
kontrollrendszerének továbbfejlesztése éľdekében rendszerszęmléletű megk<izelítésű, a belső
kontrollrendszer elemeire épülő, cisszefoglaló éľtékelésľe lehetőséget adó ellenőľzéseket
végezzen.

3. KocxÁzATI TÉNYE zol< É's ÉnľÉxrlÉsÜr
A belső ellenőľzés stratégiai szemléletű megközelítésének kulcsa a kockázati tényezok
beazonosítása az önkoľmánvzat. a hivatal és a kĺjltsésvetési szervek fo cé|kituzéseinek
tiikľében.

Akocktnatitényezókazalábbiakbóltevődnekössze:
. krĺlső kornyezeti kockázatok: jogi és szabá|yozá.si, gazdasági he|yzet vźůtozásai,

infrastruktuľális kockázatok, elemi csapás
o belső mfüijdési kockázatok:

o péĺ:r':Ú;gyi: kĺiltségvetés, biĺosítás, projekt, beľuhĺázási, kźrokozás-csalás,
biztosíték

o tevékenységi: stľatégia, működés, információ, ellenőrzés, hírnév
o emberi erőfoľľások: humánpolitika, egészség és munkavédelem.

Eredendő kockźnatnak tekinttink minden olyan eseméný, cselekméný, mu|asztźlst, egyéb
tényezőt, amely lényegi befolyással lehet a hivatal és ĺinkormányzat célkitűzéseinek
megvalósítźĺsźra. A kockázatok beazonosításra és értékelésre keľĹiltek. A kockćvat
bekcivetkezésének a va|őszinuségét 1-10 skálĺĺn (1 kicsi, 10 nagy), a szervezette gyakorolt
hatását 1-5 skálan (1 kicsi, 5 nagy) éľtékelttik. A bekĺjvetkezésva|őszínűségének és hatásának
szoruataként kapott pontszámok alapján a kockźzatokat magas, közepes, illetve alacsony
kockźnati kategőriába soroltuk. A kockázatelemzést, az azonositott kockazati tényezőket és
azok szewezetre gyakorolt hatását a stratégiai ellenőľzési terv mellék|ete tafta|mazza.

A felméľt, majd kiértékelt kockázatok tulajdonképpęn a kockázatok tényleges kezelésének
előkészítését jelentik. Ezek a|apozzźk meg a konlĺľét lépéseket, vá|aszĺeakciókat, amelyek
célja, hogy cs<jkkentsék, illetve megszüntessék a magas' kĺizepes kockázatokat, biúosítva
ęzáIta| ahívata| és cinkormĺĺnyzatbelső kontrollrenđszeľének a hatékony műkĺjdését.

A magas, közepes kockázatok cscjkkentése érdekében a stľatégiaí e||ęnőrzési tęrvben rogzitett
ellenőľzési témakörök és prioritások a 6. pontban kerülnek meghatátozásra.

4. A ľu,só ELLENoRZÉsnn voľa.TKozo FEJLESZTÉsI És rÉľzÉsl TERv

A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeinek célja a nemzetközi ellenőľzési standaľd
eljárásoknak való megfelelés vagy eljárásokhoz va|ő igazodás, az ę||enótzési módszerek és
technikák fejlesztésével és alkalmazásáva| az el|enőrzési munka hatékonyságának nĺjvelése.



A fejlesztések keretébeÍ az ismeľetek aktualízáIása és bővítése szfüséges, melyek ktilcjnféle
tov ábbképzé s eken v aIő t észv étel l el való sulnak me g.

Az éves képzési tervek összeállítása az egyéru szakmai fejlesztést, a speciális tudást igénylő
és a kötelezo szakmaí képzések figyelembevételével történik.

A szélesktjnĺ, illetve mélységében részlętęs ellenőrzési és tanácsadási tevékenység iránti
igény kielégítéséhez és a belső ellenőrzés hatékonyságának a növeléséhez _ kapacitás
felméľés alapján - a belső ellenőri |étszttmnĺivelése szükséges.

A belső ellenőľzés fejlesztési teľvének elemei:
o A belső ellenőrzés kialakítása és működtetése az oĺtkormźnyzat áIta|

a|apítotílfenntartott kciltségvetési szeľveknél is: belső ellenőr a|ka|mazásźtval.
. Új vizsgá|ati eljaľások, módszeľek, ellenőrzési technikák megismerése és alkalmazása.
o Az e|Ięnőrzési tapasztalatok, eredmények, hasznosulása érdekében az eredmények

részletezése az belső ellenőľzés éves beszámolójában.
o A belső ellenőrzés minőségbiĺosításának további fejlesztése.

5. SzÜrsÉcns ERőFoRR..(soK FELMÉnÉsn (lÉrszÄv,rÍlľzETTsÉG' TÁRGYI FELTETELEK)

A belső ellenőľzés |étszám, képzettségi feltételei

A Polgláľmesteri Hivatalnál és az önkormźnyzati fenntaľtású iĺtézménye|gé| az ellenőrzéseket
a Polgármesteri HivatalBelső Ellenőrzési Iľodája biztositja2 fő belső ellenőľľel.

A belső ellenőrök a kormányrendelętben meghatźrozott szakiľiányú szahképzettséggel, az
źi|amhánartásért felelős miniszteľ által kiadott engedéllyel és a kote|ező továbbképzésekről
tanús ítviínnyal rendelk eznek.
Jellemzően a speciális tudást igényelő ellenőrzésęk az informatikai, oktatási, adó
ellenőrzésękľe ktilső szakértők, megbízottak igénybevételével történik.

A belső ellenőľzés tárgyi feltételei

A belső ellenőrzésre vonatkozőanatźrgyi feltételek az a|źĺbbiak szerint biztosított:
. Helyiség: a Polgáľmesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája és a helyszíru vizsgá|atok

idej e alatt a zavaĺta|an munkavégzéshez külön helyiséget kell biztosítani.
o Gépek, felszerelések: a belső ellenőr a Hivatal áIta| biztosított számítőgépet, irodai

eszkĺlz<jket, telefont, internetet, elektronikus j ogtárat hasznáIja.
o InÍormációs igényekbiztosítősą:

o a vezetői értekezletek, a Képviselő-tęsttileti üléseken va|ő részvétel, a Jegyzovel
tc}rténő személyes megbeszélések,

o aHivata| közös hźiőzati meghajtójan |étrehozott szeĺlezeti tudásbazis (iigyintézést
könnyítő infoľmációs és adatbazis)

o szakkönyvek, szakmai kiadvanyok a Saldo ZÍt.-tol
o szakmai megbeszélések, továbbképzések, a Belső Ellenőrĺlk Magynorczágí

Fórumán (BEMAFOR) útjĺín tĺirténik.

A belső ellenőľzés által vizsgálhatĺi területek

A Hivatal Belső Ellenőrzési Iľodája biztositja a Hivatal és az onkormányzati á,Ita| a|apított
költségvetési szervek belső ellenórzését, és vizsgálhatja a helyi önkormányzat tobbségi
iranyítást biztosító befolyása alatt mfüödő gazđasátgi tarsaságokat, közhasznt társaságokat, a
v agy oĺlkezel őket, mint felügye leti el l enőľzé s.



A stratégiai ellenőrzési terv meĺlĺźklete tarta|mazza aJózsefuárosi onkormány zat á'Ita|alapított
költségvetési szervek és gazďasági táľsaságainak listáj át.

6. EllnľoRZÉsI PRIoRITÁsoK ÉS AZ ELLENŐnzÉsnr GYAKoRIsÁGA

A stľatégiai ellenőrzési terv prioľitásai és az ellenőrzések gyakorisága a hivatali és
<inkormányzati feladatellátáshoz l<ltu|Zott célok értékelése és a tevékenységek
kockázate|emzése a|apjáĺkerül meghatátozásta. Koncentľálvaapénzugyi, tevékenységi és az
emberi erőforľás magas' kĺizepes kockázataira a belső ellenőrzés k<izéptávon az a|ábbi
llenőrzési témákat - a me ak - teľvezl vI

Ssz. Ellenőľzési téma Ellenőľzés gyakorĺsága

I
A költségvetés tervezése, e|őlrányzat fe|haszná|źsa, a mĺĺködéshez
pénziigyi fedezet biztosítása, a beszámoló készítése

évente

2.
A beruházások, projektek összęállítása, jőváhagyása, majd
mesvalósítása és az elért erędménvek értékelése

2 évente

Létszámsazdálkodás. fluktuáció. béren kíviili iuttatások 2 évente

4.
Szabźiyozás (kialakítása és aktua|izá|ása) és a rendelkezések
betartása, kontrolltevékenységek szabźĺ|yozása és azok betaľtása,
intéZkedések nvomon követése

folyamatos (minden
vizsgálat soľán)

5.
A kötelezettségvállalások alakulása, küIső szolgáltatók
igénybevétele, kÖzbeszęrzési/beszerzési eli árások lefolýatása.

évęnként

6. Az úi tevékenységęk. folyamatok megszervezésének vizsąálata bevezetést kĺivető év

A környezeti változások figyelembe vételével tcjrekedni kell a törvényi ellenőľzési
kötelezettségek, az ellenőľzési igények és lefedettségek teljesítéséľe. A vizsgálatok soľán
renđszerellenőrzések, teljesítményellenőľzések alkalmazása a cél, melyek az ę||enorzott
teľiiletek átfogóbb értékelését biztosítj ak.

Mellékletek:
Kockázate|ęmzés
Józsefuárosi onkormányzat áIta| alapított kĺiltségvetési szervek és gazdasági társaságainak
listáját.

Budapest, 2012. oktőber 24.

Készítettez,l,, ( ł2 ̂ ,7 ŕ^
ý*tłt,w.e. / ľű'{/2 Čĺĺ^ŁaĄ
Majďné Bokoľ Emesę

B első Ellenőrzési Ir o dav ezetó

Jőválhagyta:

Rimán Edina

Jegyző



Kockázat típusok

1.

Jogi és
szabályozási

rendszeľ
vá|tozása

ź
N

J

Gazdasági
k rnyezet
vá|tozása.
monetáris

Kockázati tényezók

Iogszabályok és szabályok ttibbszĺiri
mÓdosításai váltoĺatj ak a feladatok'
tevékenységek folyamatos ellátását,

átszervezések.

3.

KOCKAZATELEMZES

Gazdasági
ktiľnyezet
vá|tozása -

íiskális

4.
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Infrastruktri-

rá|is
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N

oo
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Va|ÓszĹ
n íĺséoe

Bekłivetkezés

E|emi csapás

1...10

6.

A nem megfeleló vagy hibás infrastruktrira
megakadályozhatja a feladatellátását.

Ad Óľendszer v tl|to ztsa

Hatása

a

K |tségvetési

Tuz, árviz vagy egyéb katasztrÓfák hatással
1ehetnek a kívant tevékenység elvégzésének

képességére.

1...5

1

8

Pontszám

Károkozások -
csa|ás

b

A tevékenység e|lź,ĺásźná| forľas hiány - a
fonás egy részének a befolyása bizony'talan,
elóre pontosan nem számíthatő, a gazdasägi

kĺirtilmények befolyásolj ák.

Kockázati
tényezii

értéke|ése

4

c:a*b

7

A be|só e|lenórzés az a|ábbi pľiorításra és témára
helyezi vizsgá|atainak s |vát.

5Z

5
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MiIíA

7

Sorrend

J)

M
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5

Ellen rzés témaktire

2

J
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M

2

8
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4

E||enórzés
gyakoľisága

5

)

A

40

A

4 20

M

I\

I

A kiiItségvetés teľvezése'
e|óir ányzat fe| haszn álása' a
mĺikłidéshez pénzĺigyi
fedezet biztosítása' a
beszámo|Ó készítése.

évente
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8.
Biztosítások
e|maradása

9.
Pľojekt'

Beruházási

A biztosítás elmulasztásą nem érvényesítése.
Szeľzódésben felelósségvállalás' gaľancią

jÓtállrĺs hiánya

10.

Nem megfeleló dĺintések meghozata|a, a
beľuhazások nem telj esĺilnek k<iltségvetési

vagy funkcionális határidóľe

Biztosíték

11

N.cś

ěo\o

\o

F

A tartalékfonás tervezése és a (kĺiltségvetési
tartalék) nem megfeleló fe|használása'

Stratégiai

12. Mĺikłidési

A stratégiai tęrvek feliilvizsgálatának,
aktualizálásának elmu|asztása. Az
átszervezések kockĺázatelemzés,

hatástanulmányok nélkti1i megvalÓsítása

13.

n

[nformáciÓs

A célokkal valÓ azonosulás hiánya. A nem
megfelelo szabźily ozźlsi kcirnyezet kialakítása'

14.

8

ąź'
!. cś

.ä .H

6l

ElIenórzés

15.

A d ntések elokészítésének' elbírálásĺínak
elhriződása. Az ismeľetek illetve azok

aramlásának bitlĺya a vezet(5i, ngyintézoi
szintek k z tt

T2

't6.

5

[Iírnév

6

HumánpoIitikai

A kontrol|ok hirínya vagy megbízhatÓsága
nem megfelelo

t7.

40

Egészség és
munkavéde|em

5

A nyílvánosságban kialakult rossz hírnév
nesatív hatást fęithet ki.

5

M

A sziikséges számri, megfelelo képesítésrĺ
személyi á1lomĺány

30

5
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Nem megfeleló munkakĺirt.ilmények
kialakítása
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A beruházások' projektek
sszeál|ítása, jőváhagyása'

majd megva|Ósítása és az
elért eredmények éľtéke|ése
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5
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A k te|ezettségvá||a|ások
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kiizbeszerzési/beszerzési
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M

Az rij tevékenységek'
folyamatok
megszervezésének vizsgá|ata
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3

2 évente
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Szabá|yozás (kialakítása és
aktua|izá|ása) és a
rendeIkezések betartása
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4
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A Jőzsefváľosi onkoľmányzatáltal alapított kiiltségvetési szeľvek és gazdasági társaságok

Intézménye|ď gazdasági
táľsaságok

Ánt. zo.5 (1) bekezdése
szerint a be|só el|enórzésró|

a kłi|tségvetés szerv
vezetóje ktiteles
gondoskodni.

xot,ľsÉcvnTÉsl szERvEK

Aht' 70.s (1) bekezdése szerint azirányít
szerv. képvise|ó-testĺi|et - be|só e||enörzést

végezhet.

I. Po|gármesteľi Hivatal + helyi
nemzetisépi łinkormánvzatok

CÜ

vl\6
N

đ

o
C)

o

II. Németh Lászlő Á|ta|ános
Isko|a + 8 oM ko|tsépvetési szerv

a) az ir ćny ítása alá. twto ző b ármely kłĺ lts é gveté s i
szervné|,
b) a saját vagy azirźlĺyitása, feltigyelete alá
tartozÓ kiiltségvetési szerv hasznźiatttba"
vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal valÓ
gazdálkodás tekintetében,
c) az irtnyitő szerv által nyujtott kłi|tségvetési
támogatások felhaszná|ásávaI kapcsoIatosan a
kedvezményezetteknél és a |ebonyo|ítÓ
szeľveknél, és
d) az ir tny ítźsa a|ä tartoző biármely, a
kłiztuIajdonban á||Ó gazdasági társaságok
takarékosabb mrĺk déséľól szÓlÓ 2009. évi
CXX[. tĺirvény 1. $ a) pontjában meghatiĺrozott
k ztulajdonban ź | gazdasági tiĺľsaságnál.

o
o
No
P
o
N

o
.o
N

o
o
@
o

6

ttł

l. Deak Diak Altalanos Iskola

2. Lakatos Menyhéľt JÓzsefuárosi
Altalanos Miivelódési K zoont

3. Losonci Téri Altalanos Iskola

4. Molnĺĺr Ferenc Altalános Iskola

otv.92.$ (11) bekezdése szeľint a
helyi łinkormányzat belsó

eIlenórzését ellátÓ szemé|y vagy
szervezet

e||enóľzést v é'gez! v égezhet

x Í

a) ellenórzést végez a képviseló.
testiilęt hivata|áná| és az
iin kormányzat mĺikiidésével
kapcsoIatos feladatokľa
vonatkozĺÓan'
b) ellenórzést végezhet a helyi
ĺinkormrĺnyzat feltigyelete a|ä tarto zô
ktiItségvetési szeľvekné|, és a helyi
<inkormányzat tiibbségi irányítást
biztosítÓ befolyása a|att mĺikłidó
gazdasági társaságokná|, kłizhaszn
társaságoknál, vagyon kezelókné|,
valamint a helyi nkormźnyzati
kciltségvetésbol cé|jel|eggeI j utatott
támogatások feIhaszná|ásávaI
kapcsolatosan a kedvezményezett
szervezetteknél is.

x

x

370/201 1.(x[.31.) Koľm.
rendelet hatálya kiterjed
1.$ (2) bekezdés szerint:

x

X

a) + b) szerint

a) + b) szerint

a) az Aht.3-ábn
felsoroltakľa (helyi
<inkormanyzat, helyi
nemzetiségi iinkormányzal
j ogi személyiségiĺ társuIás,
téľségi fejlesztési tanács, és
az e|őbb felsoroltak által
irányított kc!ltségvetési
szervek) b) a
fentiekben fęlsorolt szervek
által alapított vagyonkezeló
szervezeteke

a) + b) szerint

a) + b) szerint

a) + b) szerint

a) szerint

h\ szeľint

b) szeľint

h\ szerint

b) szerint

b) szeĺint

a) szerint

a) szerint

a) szerint

a) szerint

a) szerint

a) szerint
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5. JÓzsefvárosi Egységes
GyÓ gypedagÓgiai Mődszertani
K<izpont és Altalános Iskolz

6. Vaida Péteĺ Enek-zenei
Altalános és Sooľtiskola

7. JÓzsefu aĺosi Zeneiskola

8. JÓzsefu arosi Egységes
PedagÓgiai Szakszo1gálat és
Szakmai SzoleáltatÓ Intézmény

III. TÁ.TI-KA Napkiizi
Otthonos Ovoda +12 OM
kiiItséevetési szeľv

1. Gyerek.Virág Napk zi otthonos
Ovoda

2. Kincskeľesó Naok<izi otthonos
Ovoda

3. Varunk Rád Napktizi otthonos
Ovoda

4. Napsugtíĺ Napkclzi otthonos
Ovoda

x

5. Koszoni Naok zi Otthonos
Ovoda

x

x

6. Hétszinviľág Napkozi otthonos
Ovoda

7. Mesepalota NapkÖzi otthonos
Ovoda

x

a) + b) szerint

8. Pitypang Napkcizi Otthonos
Ovoda

x

a) + b) szerint

9. Szivarvĺíny Napktizi otthonos
Ovoda

a) + b) szerint

x

1-0. Szászorszép NapkÖzi otthonos
Ovoda

x

a) + b) szerint

11. Napkcizi Otthonos Ovoda

x

a) + b) szeľint

x

a) + b) szerint

x

a) ł b) szerint

b) szerint

X

a) + b) szerint

b) szerint

X

b) szerint

a) + b) szerint

x

a) + b) szerinÍ

b) szerint

x

a) + b) szerint

x

a) szerint

b) szerint

a) + b) szerint

b) szerint

a) szeľint

a\ * h\ szeľinf

a) szerint

b) szerint

a) + b) szeľint

a) szerint

b) szeľint

a) + b) szerint

b) szerint

a) + b) szerint

a) szeľint

b) szerint

a) szerint

b) szerint

a) szerint

b) szeľint

a) szeľint

h) szerinÍ

a) szerint

b) szerint

a) szerint

b) szerinl

a) szerint

b) szerint

a) szerint

a) szerint

a) szerinÍ

a) szerint

a) szerint

l3



a) szerint
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l2. Katica Bĺilcsĺĺde és Napk zi
Otthonos Ovoda

irosi Ku|turális és
melten Käzhasznri
Kft.

I. JÓzsefvá
Sport Kier



l5

fu lajdonos: 60,9% JÓzsefvárosi
onkormánvzat+3 9. 1 7o Fóváľosi

tulaj donos/szav azat: 5 7,lo/o (l 63
sz.)JÓzsefuárosi
Önkormanyzat+ 48,9% (|56 sz)
Pollack Mihály téľi Mélygarázs
BKÜ Kft

tnkoľ

:av azat'.5 l%o (3 0 sz. )
ľosi onkormány zat + 49o/o

RFV Reeionális FBTSZ

tagoWszavu
JÓzsefvarosi
(49 sz.) RF\
Nyrt.

tagok:5%o JÓzsefuarosi
Önkormányzat + 60% KPS Invest
Kft + I l% InnoCluster Kft+24yo
Futureal Holding Vagyonkezelo
Zťt^



VIII. Jĺízsefvárosi
Egészségkłizpont
IngatlanfejIesztó és

tagoW szav azat: 7,4%o (1 53 sz.)
JÓzsefvárosi onkormányzat +

92,6% (1927 sz) GEOROSCO
Medical Kft.
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E||enóľizendö
kłiItségvetési

szeľvek,
szervezetek

1. Polgármesteri
Hivatal és
Intézmények

Buna.pnsľ JózspľvÁRos oNKonnĺÁľyz,łľ
PolcÁnnĺEsTERI Hrvn.ľa.r,
Bpr,so Elr,rľonznsl IRoDA

2013. Évr nr,r,pľonznsr TERvE

Tárgv: Az łinkormányzat kłi|tségvetés tervezési fo|yamatának a
vizsgá|ata
Cél: annak a megállapításą hogy a jogszabálynak és belső szabź yozćsi
rendnek megfeleloen ttiľtént-e a k ltségvetés teľvezése, figyelembe vették-
e a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveit.
MÓdia: adatbekérés, helyszíni ellenórzés, elemzés
Yizsgált idiĺszak: 201l. év 2012, év

2. Intézmények
(iskolák' ővodrák)

Á'z e||enórzésre vonatkoző stratégia

Tárgva: A kiizoktatási cé|rĺ (étkeztetés) és az á|talános iskolai napktizis,
vagy tanu|ĺíszobai fog|a|kozás normatív hozzájźru|źls igény|ésének és
eIszá mo|ásának vizsgá|ata
Cé|: annak a megállapításą hogy a normatív támogatasok igénylése és
elszámolása ajogszabtl|yi elóíľások és a helyi szabá|yozás szerint t<!rtént-e.
M dia: Adatbekérés, helyszíni ellenóľzés
Vizseá|t idószakz 2012. év

3. Polgáľmesteri
Hivatal és
Intézmények

Tárgv?, 20|2. évi beszámolÓ és pénzmaradvány vizsgálata
@ annak a megá|lapítás1hogy a beszámolÓ leltánal alátámasztott-e, a
2012' évi pénzmaradvĺĺny elszámolása a ttirvényi és helyi szabá|y.ozásnak
megfeleloen t rtént-e. Kiemelt feladat a JCSGYK utÓel|enórzése.
MÓdia: adatbekérés' helyszíni ellenórzés
Vizseá|t idószak: 20|2. éy

4. Polgármesteri
Hivatal

5. JÓzsefuĺĺrosi
Várostizemeltetési
Szo1gálat

Tárev: .Ą kłizfoglaIkoztatottak fog|aIkoztatási fo|yamatának vizsgá|ata
Cé|: annak a megállapításą hogy a foglalkoztatas a jogszabályi
eloíľásoknak, a k zfoglalkoztatásÍa vonatkozÓ támogatasi sszegek
ígénylése és elszámolĺísa megfelelóen t rtént.e.
MÓdja: adatbekérés, helyszíni ellenoľzés
Vizssá|t idószak: 20|2.. 20|3. I. féIév

Azonosított kockázati
ténvezŕĺk

Tárgv: AtfogĺĎ pénzĺigyi-gazdasági e||enórzés
Cé|: annak a megállapításą hogy megfelelóen biztosított-e az
szabályozottságą a feladatellátáshoz sztikséges személyi
feltételek, a gazdálkodás szabályszeríien t rténik-e.
Mődia: adatbekérés, helyszíni ellenórzés
Vizseált idószak 20|2. év,2013. év I. félév

Indokolatlan tĺibbletfonás
igények épĺilnek be a

kĺiltséevetésbe

2. szdm melléklet

Az el|enórzés
típusa

A jogszabályi elóírások
be nem taľtrásábÓl fakadÓ

hátrányok

Rendszerellenórzés

Az
eIlenór

zés
ütemez

áse

A megfelelĺĺ leltaľ hianya.
A

k<itelezettségv ć |a|ásho z
kapcsolÓdÓ szabályok be
nem taľtasą szabálytalan

pénzfelhasználas

Pénztigyi és
szabályszerrĺségi

ellęnoľzés

20|2. évbó|
źthozat

2013. els<ĺ

negyedév

Eróforľás
szĺikségIet

(e||enóľi nap)

A kĺizfog|a|koztatási
tĺáĺnogatás igénylésének és
elszámolĺísában rejlĺi
kockázatok.

intézmény
és targyi

Pénziigyi és
szabályszeniségi

ellenórzés

Az intézmény belso
kontro1lrendszerének

nem megfeleló kia|akítása
és mĺiktidtetése.

2013' els<ĺ

negyedév

30

Teljesítmény
ellen<ĺrzés

2013. elsó és
mĺĺsodik
negyedév

30

Rendszęręllenórzés

2013.
második
negyedév

40

2013.
második és
haľmadik
negyedév

25

30
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El|enöiizendó
: kłi|tśégvetési

szeŕvek;
szerveżetek

6. Polgármesteri
Hivatal

7. Kisfalu
JÓzsefvárosi
VagyongazdálkodÓ
Kft

Táľgv: Projektek, EU-s pá|yázatok vizsgá|ata
Cél: annak a megállapítása" hogy a projektek
elszámoliĺs a támogatási szeľzodésekben és
megfelelóen t ľtént-e.
Mrídia: adatbekéľés, helyszíni ellenórzés
Vizssá|t idószak akfuális id<ĺszak

Az e|len rzésľe vonatkozÓ stratégia

Tárev: A fe|ad atel|átás fo|yam atána k a v izsgźiata
Cél: annak a megállapításą hogy az onkormźnyzat
tevékenység pénzugyi lebonyolítása és elszámolasa a
illeťve a helyi szabályozásnak megfeleloen t rtént-e.
MĺÓdia: helyszíni ellenórzés
Vizsgált idószak: 20|2 év' 20113, I. fé|év

Intézmények

9. Helyi
nemzetiségĺ
<inkormányzatok,
civil szervezetek,
gazdasźqi
táľsaságok

Tárev: Ad beva||ás fo|yamatának vizsgá|ata
Cé|: annak a megállapításą hogy a jogszabć yi változásoknak megfelelóen
tÖrtént.e az AFA, a rehabilitáciÓs hozzájáľulás és a cégautő bevallás
készítése
MĺÓdia: helyszíni ellenórzés
Vizseált idószak: 20|2 év,2013. I. fé|év

lebonyolításą a pénzugyi
a helyi szabálvozásnak

osszesen az e||enórzési napok száma a munkatervi feladatok te|iesítéséhez:

Tárgv: Az Ônkormányzat kciltségvetéséból
tĺĺĺnogatások el lenórzése
Cél: annak a megállapításą hogy a céljelleggel
rendeltetésnek megfelelóen kerĺilt.e felhasznáiásra
MÓdia: adatbekéľés, helyszíni ellenorzés
Vizsgá|t idöszak: 2012 év,2013. I. félév

Budapest, f0I2. október 24.

Készítette: ď-tg',o*, {b,}&í,, a"^ł.<
Mai.erné Bokor Emese
Belsó E,llen orzésilrodavezetó

Azonosított kockázati: ' tényezók

nevében végzetĹ
szerzódés szerint,

A tÖľvényi elóírások be
nem taľtásában és a
bizonylati fegyelem
megsértésében rejló

kockazatok.

Nem a szerzodés, illeťve
szabć yozäs szerinti
teljesítés, ebböl eredo
hátľányok

Az e||enórzés
típusa .

céljelleggel nyujtott

nyujtoťt támogatások a

Pénziigyi és
szabályszerĺiségi

ellenorzés

A bevallások
megbízhatÓságának

nyomon
kÖvethetoségében és a
bizonylati fegyelem
megsértésében rejló

kockazatok.

Az e||enórzés
ĺitemezĺse

Rendszerellenoĺzés

A nem megfelelo kontľoll
tevékenység és bizonylati
fegyelem megsértésében

reiló kockazatok.

2013.
harmadik
negyedév

Erófoľľás
szĺikséglet

(e|lenóri nap)

Pénztigyi és
szabályszerĺĺségi

ęllęnorzés

20L3.
harmadik és

negyedik
negyedév

JU

Pénztigyi és
szabályszertĺségi

ellenóľzés

2013.
negyedik
negyedév

JU

2013.
negyedik
negyedév

30

,u'unu*,.íBÁ-I

35

280

Rimán Bdina
Jegyzo
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IllIcniĺľzcnĺliĺ
ľolyallrłto|ĺ é.s

.sz'cľvczcŕi egysćgek

l.

.lózsnpvÁRosl IłGÉszS íiG ÜG YI SZoLGÁ LAT
. t084 Budapcst Auľĺĺľa u,22-28,

2. I{ulnirnpo|iÍikzri
oszŕálv

Az cl|eniirzćsľe vonatkĺrzĺi stľatć'gia
(c||cntĺľzés Í:iľgył, cćljĺr' nrĺiĺ|j a,

e|lcn ľzłitt i<|ŕĺszalr)

2013. nVI BBI,so ttl,t,ENóRzŕ]sI .rERv

[ives (isszeÍilgIa líl cĺ|cn ľzćsi j elell tćs a
2(||2. ćví ľclaĺlatok Íeljcsĺtćsćľíĺl

,l.áľgya 
: Á nr lrnkacľŕĺglrzĺlálkot|ás viz'sgá|nta

()é|: allnak nlcgirl|apítzlsa, hĺrgy a
nlunkavál|al k bĺ!ľczése és a llyilvántaľtások
vezetése n jogszobá |yok llak lllegÍ'eĺelil.e.
|V! dja: a<latbekéľés, he|yszíni cllenoľeés
|ĺl" s.rak: 20 l 3 'év

4' |,ćnzÜg;,i
osztĺily

BcIsíĺ [l|lcn(ĺľzési Kézikłĺnvv ahÍualizátása

.I]á^lg1la; Pénz|ĺezelćs vizsgrĺ|łta
(9l'l allual< nlegállapíĺ sa, hogy a .IESZ
péuzkcz-e|ćse lnegí.cIe|.e a.jogszallá l1,i

eloíľástlknak, rlrind a házi trrénz-ťáľ, nlilld a
lrankszťtlll la íilľgaIou vtlllatkozásá[rłn
|{-Q.{3; adatbekéľés' heĺvszírli c] |enoľzés
I<loszak: 2() l2. és 20l 3.éy

Dokunrentttnl cinlcl l:]vcs bcts(j c||enoľzosi ĺeľv

l.Xrklrnrcntur)l kocl ja: l)IlK-ľ2

Ázonĺlsított
lĺoc|ĺázati
tlnyez l<

20l |' évi
eIlcnoľzćst.e tett

intćz-kedések
ntegvaIosrrlása

Az cl|cn lzćs
típusa('1)

ĺ1. l.t.t i t ĺ':''' l,,..l'.'!."

tJ.i ÁBP[' Úĺllutaĺri
aIkaĺnlazĺsa

,Ąl,
c||cn ľzćs
i.itclnezĺĺsc

UtocIlcrloľzés

.Iogsiłabályi
elŐíľások lreĺat.tása

20l3. eĺs
ncgvec|él'

llľíi|flľľás
sztikségIcÍ

(oo')

20l3.elsä
uegyctĺév

2 nrtlrrlĺana1l

Pénzĺ'lgyi' és
s,| abá l)/sz.,eľÍiségi

cIlell ľzcls

I nrunkanap

20 | 3. ntásodik
ncgycclév

20l3'második
negyctlév

.'l nlun|ĺanalr

ĺl ntttn|<alta;l

()ldalszánl: |||
Vá|tozĺlt sfán)il: |.

liiľvénybe |épćs: 2(|t0'09'0|.
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Iiłlcniĺrucľĺlií
ĺbl;',.łnratok i!'s

sr"ervľzcti cgysćgck

5. Đtintéso| készíĺíÍ ćs
inlilľma(ikai osztá|v

Á

.lĺlzsnp.vÁIł.OSr EGÉsz$ÉGÜGYt szÜLGÁLA]
ĺ084 Budapest Auľĺiľa u.22.28.

c|lcníĺl.irćsľc vonąt|tĺrzŕr stľa(tigia
cllellĺjľzls tĺi ľgya, cć|jĺ, ln c|jĺr,

e||cnóľzłitt iĺlŕĺgza|ĺ)

. JESZ

'l.áł'glv:ĺľ A'z i u lb ľlll a ĺi |ttri ľc nĺ|szr'ľclĺ
hizĺĺlllsrigli nł|ĺ clleniĺľzésc
Ĺldl: arrlrak ľrceźrlĺapitĺisa, hogy az ill|oľlnirtikai
ľcn<lsz.cľc |ĺ [r iztĺlnsłi gll lttegĺL'| c| -c ;rz

el(jíľilscllĺna|<. biztrrsíĺtllľ.ľ a:r. ĺttlĺrtvéc|e|clĺt és u
hasz.nĺr|ĺ sz-oĺi,''cr ek jogĺĺsz-tnsĺiglt.
M1lclj.a.: adatbekiľés' helysz.íni clIlerltlľzćs
ĺdiĺsza|ĺ: 20 t"]. | , ľć|év

7' |,ćuzĺigyi ĺlsłtály

20I4' évi cllon ľzési ĺcľv lĺćszítćsc

EItiľe rneghatáľozott fela<|atĺllĺ'ľa vonatlĺozĺl ellcniĺľzési.uirpotr szlima:
Soľolĺ kíviili e|lcnííľzésĺ üs ĺllnács*t| si napłrlĺ szálnĺr:
Összes eIlenöľlłćsi nĺ1lo|< száma:
* A :i70/20| l' (xII. 3 l.) koľlnányľclrdclel ĺrlnpjáll.
* * Az- el lenijľzések hez ľendeh becsĹilt iĺlĺisz-Ĺikséslet.
I)áĺttnl:20l 2. l 0.09'

.ĺ.r{l:głąl ĺlćnziigyi Ós szánlvite|i
nyiIván Íĺrľtĺrso|c vizsgĺilĺtlr
.C'ĺ!|:' allna|ĺ ĺ ltregál|apítrisa. lrogy tr pénzĹi1ryi

nyi I ván tartások a jogszabá|-r;i elĺĺíľĺisoknak
tlleg|c|e| ck.e' il|. az aĺłlitil<us és ĺiikĺin1'vi
kĺrnyvc|és ssz'hangia biztosított-r:.

.!l-ť11 ;aclatbekĺ1ľćs.helyszírlĺelIon ľ-és
YŁssolt1d$ua!;20 l 3' l.3. negyedér,

i

ĺ\rłonłsíĺoĺ
|ĺockáarti
tćnyczĺik

|(ćszítcttc:

,Ąr. irl|''oľnlatikaĺ
ľcltt'lszeľe k

nreł[riz-| ła 1Ósŕl6á ba l l
ľc'iIií ktlckĺiza1,

kiil(.)nijsell łt

sfel)1iĺ)/cs ä(lä1ok
véĺĺcllnc

r
I

I)ĺ:kľĺlentunt ĺ:ĺlĺc: ĺ'.]ves beIsÔ ellcnôľz.csi teľv

|,)irktllnenttrnl ltÔĺJja: I}|il|(.I]l2

!/
<*|-l n ŕ:\ ^ *

'KV"h 
đ*J. 

..-l 
1z.'.ľ-3 ..{j{lt.r

{rJ ]d;łiđ i;;iliJ'..Äs'i.i*-'

Az eIlľnłĺlzés
típusa(*)

***tĺclso.gHsnvr-*.

lnl'brnlłtikai
ľenclszeľ

An
clIcnĺ,iľzés
ĺitcruozósc

Á szánlvitcIi
ttiľvény és a
vonalkeizi

korľlán1,ľcniĺeletbe
neln tnr1ásában ľejIó

kockázat.

20t3.
hannadik
llcgyct'|čv

Eľófoľľĺis
s?" iil(srrglct

(o*)

Pénziigyi és
sz.abriIyszeľ(iségi

ellentrľzés

8 tlrtllr|ĺallap

20 I 3.negyed ik
Ilegyeclćv

2ÖI3'
lleg1,.eĺlik

ncgyec|óv

2 nrurlkartap

Jováhtrg.r'1ĺ:

40 e||cnłil.*ćsi ttttp
8 c||cniiľzésĺ nlłp

48 tl|lollűľzősi nap
..-t

ŕ
z lJr

",?.' |,łJraf ' wć-
Dľ. Ktrľokna'í Ancĺľás

8 nrunkanĺp

OIdaIsz-ánl:

Vál(ofat' s7á|n.t:

ĺiľven1.lrc |é1tť's:

?-i I

I

?0 | 0.09.01

20


