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j avasolj a a Képvi selő-testületnek az előterj esztés meglźr gy a|ását.

Tisztelt Képviselő.testület!

I. Tényá|lás és a dtintés ta;rtalmának részletes ismertetése

A belső ellenőrzési feladatellátás a költségvetési szeľvek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséľől szóló 37012011.CXII.31.) Koľm. ľendelet (továbbiakban: Bkľ.) aIapjźn töľténik.
A Polgáľmesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iľodája binositja ahivata|, a helyi onkormtnyzat
belső e||enőrzését, az onkotmźnyzat á|tal a|apított ktiltségvetési szervęk felügyeleti
ellenőľzését és egyĹittmiĺkĺjcĺési megállapoclás alapjtán a helyi nemzetiségi önkoľmányzatok
belső ellenőrzését.

A belső ellenőrzési vezetó - a Bla. 30.s (2) bekezdés szerint - felülvizsgáIta a 2013.-2016.
évelľe vonatkozó Belső Ellenőľzési Iroda Módosított Stratégiai tervét, melyet a Képviselő-
testület 44812013. (X[.04.) szźlmthatźrozatta| hagyott jővá. A felülvizsgálat eľedményeként
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módosításra, kiegészítésekľe nem volt szfüség, tekintettel ara, hogy a belső ellenőrzés
stratégiai céljai nem váItońak.

A belső ellenőrzési vezetó feIadata, hogy a stratégiai ellenőľzési terwel összhangban - az
á||amháztaÍtási útmutatók figyelembe vételével - összeállítsa a tźngyévet kĺjvető évrę
vonatkozó éves ellenőrzési tervet, melyet a jegyzo előzetes jőváharyását követően a
Képviselő-testiilet hagy j őv á.

Figyelembe véve a Bkĺ. 29-32. $-ait, a 20|5. évi belső ellenőrzési terv <jsszeállítása az a|źhbi
folyamat szerint történt:

. az önkoľmlínyzatot éľintő jogszabá|yi változások és az önkormtnyzat, Hivatal,
költségvetési szervek és nemzetiségi önkormtnyzatok źlta| eL|átartdó tevékenységek
megismeľése,

o kockázate|emzés, a szervezet tevékenységét érintő, a folyamatokban rejlő eredendő
kockaz atok azono sítása'

o a belső ellenőrzési fókusz meghatźrozása,
o a20I3.-20|6. évre vonatkozó Stľatégiai tęrv feliilvizsgálata
. az önkormanyzativezetés, a Hivatal szęrvezeti egységeinekvezetőí által ellenőrzéste,

tanácsadásľa adott javaslatai és egyéb irĺányelvek ö'sszehango|ása a belső ellenőrzési
fükusszal,

. a korábbi belső ellenőľzési jelentésekben kiemelten kockízatosnak minősített
megá|Iapításokhoz kapcsolódó javaslatok és intézkedési tervek nem megfelelő
végrehaj tásainak összegytĺjtése,

o a belső ellenőľi kapacitás meghatźtrozása az ellenőrzési igény, a munkaidőmérleg
figye1embevéte1ével,

. az ellenőrzési témák, ellenőľzési típusok, az ellenőri napok meghatźrozása a
b e azono sított é s érték eIt ko ckźľ;atok alapj án,

. a belső ellenőrzési terv javaslatának összet:'||itása.

A belső ellenőrzés a kockénatelemzés során beazonosította és éľtékelte az önkoľmányzat,
hivatal vonatkozásában az ellátandó tevékenységeket befolyásoló eľedendő kockěr;ati
tényezőket és azok a szervezętte gyakoľolt általanos hatásźú. Az értékelést követően
meghatźrozásra került a belső ellenőrzési fókusz - a stratégiai terv szerint -, amely a
költségvetés tervezéséľe, szabályszeru fę|hasznáIásfua és az erľópai uniós forľások
tźtmogatásával megvalósuló fejlesztésekľe, alétsztmgazdálkodásľa, a szabáIyozási rcĺdszene,
kontľolltevékenységekľe, kozbeszeruések'ĺel beszeľzésekľe, új tevékenységek, folyamatok
megszervezéséhez tanácsadásra, illetve a gyakorlati megvalósításźna, a támogatások
fe|hasznźůásźra a kedvezményezetteknél és a szolgáltatási díj ellenébenvégzett. önkoľmányzat
felađat e||átására terj ed ki.

A Jegyzo a tervezés előkészítés időszakában javaslattételi felhívássa| éIt a Hivatal szewezeti
egység vęzetőifelé azoĺ folyamatok jelzéséte, amelyekben a bekövetkezőkockázatitényezők
hatásai befolyásolh atjźk a szabályos működést.
A belső ellenőrzési éves tervet megalapoző kockázatelemzés során meghatátozásra keriiltek
azonfolyamatok, amelyeket az eredendő kockazatok szempontjábőIvizsgáIata és éľtékelésre
keľĹilnek. Kockázati szempontból a folyamatok ľangsorolása és súlyozásuk - a Stratégiai
tervben ľ<i gzítettekkel ĺis szhangban - me gtörtént.

Akockázatelemzés eredményét a következő tźtblázat foglalja össze:



Folvamatok

Fo|yamat kockázat-
elemzésének pont-
száma, kockázatos-
ságának értéke|ése

!ĺz e||enőrzés
gyakorisága

stratégiai
terwe| össz-

hangban

E||enőľzési tervhez javaslat,
magyarázat

1) Humán erőforrás gazdálkodási fo|yamat(
Munkaeró mozglissa| összefilggő fe|adaÍok, Képzé-
sek,Közfogla| koztatas) 303/Aĺacsony 2 évente

2013 - év i vizsgźl|at a ktizfoglalkozta-
tast érintően áthúzódott 2014' évĺe.

2) Teľvezési tevékenységek fo|yamata (Költség.
vetés tervezése)

42Közepes évente

A konkét téma e|lenĺĺrzésekor, ahol a
költségvetés végĺehajtásą tejIesítése
is vizsgá|ati pon! ott tervezési folya-
matot is érinteni kell az ellenőrzés
során.

3) Ktite|ezettségekke| kapcso|atos gazdá|kodási
fe|adatok (Szerződéskötés, kotelezettségvállalás,
P énnJgy i ell enj egyzés, Telj es ítések igaza|źsa,
Ervényesítés, Utalványozrĺs, nyiIvantartas)

460lMagu éventę

A 2015. évi tervben szereplő témą
mint 2014. évből áthozott vizsgá|atés
indokolt a maĺadvány e|szárno|ás
témakönel való kiegészítés.

4) Sámvite|i' e|számo|ási fo|yamat (Főkönyvi és
analitikus könyve|és, Leltározĺisi tevékenység,
se|ejtezési tevékenység, EvkÖzi és éves beszámo-
|ók,Bizonylati rend és bizony|atkezelés)

458/Magas évente

A20l5' évi ellenőrzési teĺv ĺésze,a
kÖ|tségvetési szerveke vonatkozóan'
mint felugyeleti e||enőrzés. A Pénz-
ügyi Ügyosztály részéről is javaso|t
téma kör a rendező méĺ|eg vizsgá|ata
(idő' |étszám hiány miatt a nem
megfe|elő felugyeleti kontrolltevé.
kenység biztosítasa)

5) Pénzügyi fo|yamat (řIazipénztár kezelése,
Bankszámla forgalom kezelése,
Finanszírozás (támogatas, adóbevéte|, egyéb bevé.
tel)

3 I l/I(rzepes évente
2014. évi ellenőrzés volt maĺ ebben a

témakörben.

6) Beruházási' fe|újĺtási' karbantartási tevé-
kenységek
(Beruhazasot felújítasok' Karbantartasok, javitá-
sok Közbeszerzési eljaĺĺás)

539/Magas 2 évęnte
Külső ellenőrzés (ASZ) volt ebben a
témakörben.

7) onkormányzat á|ta| benyújtott Európai
Uniós pá|yázatok (Pá|yźuatfigye|és és benýj-
tas,onerő biztosítasą Pá|yźzati pénzeszkozök
felhaszná|ása

438/Közepes 2 éventę
20 13 . év i v izsgá|at źihílzo dott 20 I 4.
évre.

8) Vagyongazdálkodási fe|adatok (Vagyonnyil-
vantartas,
Vagyon hasznosĺtĺĺsą Koztulajdonban levő gazda-
sági tĺĺľsaságok, Krveteléskezelés

496/Magas 2 évente

Az önkormányzati vagyon számviteli
nyi lvántartasĺí'ĺlak megfelelőségének
az e||enórzése indokolt' a kiilső
ellenőrzés sorrán tett megállapítĺások és
javaslatok Íigyelembevételével. A
be|ső e llenőrzés ész|e|t tap a,zta|atai
ďapjĺĺn indokolt a 20I5. évi tervbe
való bekeriilése.

9.) onkormányzati támogatások (Döntés a
támogatás odaítéléséről, A támogatás e|száľnolásą
A táľnogatĺĺsok nyilvantaĺtasa és közzététele)

502lMagas 2 évęntę

A közfeladatellátasra (kultura|is,
közmÍĺvelődés, stb.) biáosított támo-
gatasok fe|haszná|tstnak vizsgźńata
indokolt, mivel átszervezés történt
20|4' évben a fe|adatel|átó gazduági
táĺsasáeoknál.

A 2015. évi ellenőrzési terv tartalmaz olyan vizsgźiati témak<jrt, amely a 2014. évi tervből
áthozott.Ilyen A k)telezettségvállalás folyamatának és nyilvántartós vizsgálata címu témakör,
mely nem keľült végĺehajtásra a Belső Ellenőrzési Iroda soron kíviili feladatok ellátása miatt.
A kockázatelemzés eľedménye indokolja az em|ített témakör kiegészítését - a 20]4' évi
maradvóny vizsgálatóval -, va|arrlint kiteľjesztését további két ellenőrzott szeÍvezetre -JYSZ
és JSZSZGYK.

További témakörcjk az Ónkormányzat koltségvetéséből nyújtott tómogatós felhasznáľásának és
elszámolásdnak vizsgálata, a 20]3. évi rendező mérleg vizsgálata, a használatba,



vąg)onkezelésbe adott onkormárlyzati vagłonelemek (ingóságok) nyilvántartásdnak
ellenőrzése.

Az ęIlęnőrzési terv összeállítása során szempont vo|t, az is, hogy a Belső Ellenőrzési Irodanak
biztosítani kell mind a Hivatal, mind helyi önkoľmrányzat, mind a helyi nemzetiségi
önkoľmĺínyzatok belső ellenőrzését és a helyi önkotmźnyzat áItaI alapított kĺiltségvetési
szervek feltigyeleti ellenőľzését is.

További szempont, hogy az éves belső ellenőrzési tervnek a rendelkezésre ál1ó erőfoľľásokon
kell alapulnia. A tervezett ellęnőrzések elvégzéséhez sztikséges ellenőri napok szźlma az
ellenőrizendő téma összetettségének és az ellenőľizenďő szeruezetek erőfoľrás- szfüséglet
felmérése a\apjánbecsülhető meg' a teľvezhető munkaidő alappal összhangban.

A Belső Ellenőrzési koda munkaerő- és munkaidő mérlege két főre (vezető+belső ellenőr)
vonatkozóan:

Az évęs bęlső ellenőrzésí terv ĺjsszeállításźnáI az ellenorzésre fordítható időkeľet 55%-a (234
ellenőri nap) a tęrvęzett ellenőľzések végľehajtásźra fordítható. Az időkeret 25%o-a (I07
ellenőri nap) elktilönítésre került soron kí\'tili vizsgálatokľa, a fennmaľadó 20%o tanácsađői
tevékenységre, képzésekĺe és egyéb belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységekĺe
(teľvezés, beszámolás, adminisztrációs) fordítható.
Az elmúlt évek során a tanácsadói tevékenység iránti igény folyamatosan nőtt, az ad' hoc
jellege miaIt a tervezési folyamat során konkĺét téma nem keriilt megfogalmazásta, csak mint
általános tevékenység j elenik meg.
A képzésekľe szěnt idő a szakmai tudás fenntaľtását és továbbfejlesztését biztosításával fligg
ĺjssze.

A 2015. évi ęllenőľzési terv tewezelt témái a kitíízött ellenőľzési célok alapján
rendszerellenőrzéssel (1 đb), pénziigyĹszabźiyszeraségí, (1db)' szabályszenĺségi (3db)

ellenőrzési típussal kerĹiltek megtervezésľe, egy szabá|yszerűségi ellenőrzés esetén
utóellenőľzés is. A tęwezett ellenĺĺľzéseknél a témfü több ellenőľzott szęwezetet is érint.

A fentiek ismeretében és a BkÍ. 31.$ (4) és a 32.$ (1) bekezdései szerint a bęlső ellenőrzési
vezęto által összeáIlított f0I5, évi ellenőrzési tęľv - az előteriesztés ]. számlj mellékĺete -
előzetes jóvéhagyása a jegyző részérőI megtörtént.

Munkaidő e|emek
Be|ső

e||enőrzési
vezető

Be|ső
elIenőr

Ellenőri napok száma
összesen (belső el|enőrzési

vezetŕí+beIső e||enőr)

l.Bruttó munkaidő (365 nap -52sz-52v) 261 261 s22

2.Munkaidő a|apot csiikkentő tényezők: 48 48 96

Fizetett Ünnepek (anl,húsvét, pĺinkösd, májusl, aug. 20,okr.23, dec25) 7 I 14

Fizetett szabadság (átlagos) 36 36 1'

Atlagos betegszabadság 5 3 10

3.Nettó munkaidő (1.-2.) 213 2L3 426

Tervezett ellenőrzések végrehajtasa ( 55%) 1n 160 234

Tanácsadói tevékenység (7%) 25 5 30

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockĺĺzatelemzés, tervezés, éves
jelentés, teljesítményértékelés, önértéke|és, vezetői feladatot
minőségiranyitasi tanácsba való ĺészvétel, adminisztráció stb. (10'7 %)

35 l0 45

Képzés (2,j%o) 5 J l0

Soron kivÜli e||enőĺzes (25o/o) 74 JJ r07

osszes tevékenység kapacitásigénye 42'6



Tájékoztatom' a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a 20212010. (VI.02.) szźtm,űhatáĺozatábarl
döntött a Jőzsefvźrosi Egészségugyi Szolgálat szervezetén belül 1 fo belső ellenőr álláshely
engedélyezéséről. A hatfuozat alapjáĺ a Józsefuaľosi EgészségĹigyi Szolgálat bęlső
ellenőrzését az alka|mazott belső ellenőr |átja e| az igazgatő által elfogadott 2015. évi
munkateľv aLapjźn.

Tájékoztatom' a Tisztelt Képviselő-testiilet aľról is, hogy a 38812012. CxI.08.) szźmlíl
határozat 4,) pontja értelmében, az önkormányzat kĺiltségvetési szervek vezętői
gondoskodhatnak az á|Iamhánaftásról sző|ő 20|1. évi CXCV. ttirvény 70. $ (1) szeľint a
belső ellenőrzés kialakításaľól, megfelelő mfüöđtetésérőlés fiiggetlenségének biztosításáról a
Polgiíľmesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iľoda helyett. Ennek megfelelően a költségvetési
szervek vezetőí biztosítják a belső ęllenőrzést.

Az ĺjnkoľmźnyzat éital alapított költségvetési szervek belső ellenőrei a Bkľ. 32.$ (3) a|apjtn
megküldték a20|5.évi ellenőľzési tervfüet _ Belső Ellenőrzési Irodan keľeszľiil _ a jegyző
részéte. Az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza a költségvetési szervek
Józsefuaľosi Intézménymfüödtető Kĺizpont (JIK)' Józsefuarosi Parkolás-üzęmeltetési
Szolgálat (JPSZ)' Józsefuaľosi Egészségügyi Szolgálat (JESZ), Józsefuaľosi Szociális
Szo|gá|tatő és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) és a Józsefuarosi Vaľostizemeltetési
Szolgá,Iat (JVSZ) -2015. évi ellenőrzési teľveit.

Javaslom az előterjesztés ]. számú mellékleteként szereplő Belső Ellenőľzési Iroda 2015. évi
ellenőrzési tervének Képviselő-testiilet általi j óvrĺh agy áséú.

il. A beterjesztés indoka

Az M<jtv.119.$(5) és a Bkľ. 32.$ (4) bekęzdései szerint jelen előterjesztésben szereplő Belső
Ellenőrzési Iroda 2015. évi ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatok jóváhagyźsához
Képviselő-testület döntése szfüséges.

III. A diintés célja' pénzügyĺ hatása

A döntés céLja a jogszabá|yi kötelezettség és annak céLjźnak teljesítése. A Képviselő-testiilet
megismeri a kcivetkező évrę vonatkozó tervben szereplő azon vizsgálandó témaköröket,
amelyekhez kapcsolódó folyamat okat az előkészítő kockazato snak talált.

A döntésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályĺ kiirny ezet

A Magyarcrszág helyi önkormĺínyzatairő| szóló 201I. évi CLXxxx. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 119. $ (a) és (6) bekezdések szeľintajegyzó köteles gondoskodni - a
belső kontrollrendszeľen belül - a belső ellenőrzés mfüödtetéséről az á||anháZtartásért felelős
miniszter á|ta| kozzétett módszertani útmutatók és a nemzętközi belső ellenőrzési standaľdok
Íigyelembevételével. A helyi önkoľmanyzat bę|ső ellenőľzése keľetében gondoskodni kell a
feltigyelt kciltségvetési szervek ellenőrzéséről is.

A helyi ĺlnkormányzat és költségvetési szervei belső ellenórzéséte vonatkozó részlętes
szab á|y okat a 3 7 0 l 20 | 1 . (xII. 3 1 . ) Kormanyľendel ęt tarĺa|mazza.

Az Mötv. 119. $ (5) bekezdése és a költségvetési szervek bęlső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzéséľől szóló 370l20Il.(XII.31.) Koľm. rendelet 32.$ (4) szerint a helyi
önkormányzata vonatkozó éves ellenőrzési tęrvet a Képviselő-testület az e|őző év december
3l-éig hagyja jővá.



KéremazalábbihatźrozaÍi javaslatelfogađását.

H,ą,rÁnoza.Tl JAvASLAT

A Képviselő.testület úgy diint' hogy

Jóvahagyja a Józscfuríľosi Polgĺíľmesteľi Hivotol Belső Ellenőrzési Irodájĺínak 2015. évi
ellenőrzési tervét az előteriesztés I. számímelléklete szerint.

Felelős: jegyző
Hatáľidő: 2015. december 31.
A döntés végrehajtásátvégzó szewezetí egység: Belső Ellenőrzési Iľoda

Budapest, 2014. novembeľ 25.

Töľvényességi ellenoľzes:

Danada.Rimán Edina
jegyző

dľ. Kovács
a|jegyző

lr' j l...
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E||enóľizendó
kłiItségvetési

szeľvek
szeľvezetek

1. Polgáľmesteri
Hivatal, JVSZ,
JSZSZGYK

2. He|yi nemzetiségi
Önkormányzatok

A 2014. éví ellenörzési temblll őthozoĺ és kiegészített viuglÍloÍ
Tárgya: Kłite|ezettségvá|lalások fo|yamatának és a20|4. évi maradvány vizsgá|ata
Cé|: annak a megállapításą hogy a folyamat megfelelóen szabá|yozoLÍ-e, az j
jogszabályi elvárásokhoz igazodik-e.
MÓdja: adatbekérés, helyszíni ellenoľzés
Vizseá|t idószak: 2013. év.20|4. év

3. JÓzsęfuarosi
K zÖsségi Házak
Nonprofit Kft.

Tárgy: A helyi nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának ellenórzése
Cé|: annak a megá||apitásą hogy a gazdźllkodźlsának kialakítása megfelelt.e a
jogszabályoknak és a 2014. évben végzett belso ellenoľzési javaslatok alapjaĺr tett
intézkedések,hasznosultak-e.
MÓdja: adatbękérés, helyszíni ellenórzés
Vizssá|t idószak 20| 4.év, 20| 5.év

Az ellen rzésre vonatkozÓ stratégia

BuołľBsr FivÁnos VIII. xpnÜĺ,nr
JózsnrvÁnosl PoLGÁRMEsTERI Hĺva.ľar,

Bnr,so Elr,tľonzÉsl Inooĺ,
2015. ÉvI ELLENoRzÉsI TERvE

4. Kciltségvetési
szervek

Tárgy: Az Önkormányzati k ltségvetésból nyujtott támogatás felhasználásanak és
elszámolásának vizsgálata
Cél: annak a megállapításą hogy a nyujtott tĺĺĺnogatas rendeltetésszeľiien keľtilt
felhasználásra és ęlszámolásr a a 20| 4. évben k<izfeladatot ellátÓ r észér o|
MÓdja: adatbekérés, helyszíni ellenórzés
Vizsgá|t idószak: 20| 4. év'20| 5.év

5. K ltségvetési
szervek' gazdasági
tlírsaságok

Tárgy: A 20l3' évi rendezó mérleg vizsgálata
Cé| : annak a megállapítás ą hoąy a 3 6 l 20 | 3.(|X.|3
szabályszeľiien tcirténtek-e.
M dja: adatbekéľés, tételes ellenórzés
Vizspá|t idószak: 2013. év. 20|4. év

Osszesen az e||enórzési napok száma az e||enórzések te|iesítéséhez:

Budapest, 2014. november 21.

Tárgy: A használatbą vagyonkezelésbe adott ĺinkormányzati vagyonelemek
(ingÓságok' vagyoni értékĺijogok és szęllemi termékek) nyilvantaľtrásának ellenórzése
Cé|: annak a megállapításą hogy az ĺinkormányzativagyon nyilváĺrtartlísa a
jogszabályoknak és a helyi rendęlętęknęk megfelelóen t rténik.e.
Mĺí'dja: adatbekérés, helyszíni ellenórzés
Vizssált idószak 20|4. év

,Ązonosított kockázati
tényez6k

A jogszabályi elóíľasok
be nem tartásában rejlo

kockiŁat.

.) NGM rendeletben el írtak

A gazdálkodásának
szabźiy ozottságának és a

kulcskontľollok megfelelĺi
miik<idésének

Az e!|enórzés típusa

/1 r^
űĺo1ł,* /hv{'n a.-!-"Ł
Majefné Bokoľ Emese

Belsó Ellęnórzési Irodavezetó

elóterjesztés ]' szám melléklete

Rendszerellenórzés

Az
e||en rzés
ĺiternezése

Átszervezés

Szabályszertĺségi és
utőellenorzés

A jogszabályi elóírások
be nem tartásában rejló

kockázat'.

Erófoľrás
szĺikségIe
t (e||enóri

nĺn)

20l5.els<ĺ
negyedév

Az nkormányzati
vagyonrendeleti elóírások

be nem taľtása

Pénmgyi-
szabályszenĺségi

Be|só E||enóľzési
Iroda e||enórzési
funkciĺíja szerint

2015.
második
negyedév

50

SzabályszerÍiségi

Hivatal és
felügyeleti
ellenórzés

2015.
második és
haĺmadik
negyedév

44

Szabályszertiségi

Helyi nemzetiségi
cĺnkormányzat

eIlenorzése

20|5. év
harmadik és

negyedik
negyedév

44
Helyi

nkormányzat
belso ellenorzése

2015.
nęyedik
negyedév

52
Feltigyeleti
ellenoľzés

44
Helyi

tinkormányzat
bels<ĺ ellenoľzése

23tl



.|tĺz^scfváľosi Irrtéznlénymĺl|rÖdtct{i KÖepollt

l082 Buĺlapest, Baľoss utca 84.

soľ-
száln:

Vizsgált szeľvezet

I

El|cnlímćs
nregttcvczÓsc

/vizsgá|aÍ táľgya

JIK é.s a |ratásl<<i.

ľébe taľtoző ĺlr.
ĺ.éznlénye|<

BEI.so DLI,ENoIrzÉsI MI]NKATIrIłv

20|5. ÉvRE

Az adÓbevaIlások
és a pétlzkezelések
ĺ.olyanlatának vizs-
gálata

E||entĺľzés
cć|ja

2

JIK és a ha[áÍik -
ľébe taľtozÓ hl-
fćzntényelĺ

A jogszabá|yoknak
utegĺělel(ĺen tÖľtĺĺnik.
e az ar|Ó fiz-etési kłite-
Iezcttsćg te|jesitése

IilIcnólz.ćs
tÍpusa

.|IK 20|4' évi c|leľłĺľzćsĺ iclcntésének e|kćszÍtésc

u'(.ś, ł',*,,,.) ĺ,',słťoj't
I

E|lenóľĺzcllĺl idó.
szĺk

20 |4. évi beszállrrr-
lÓ nrćľlcg vaĺĺJdisá-
gállak' vizsgälata

pénziigyi és
szabályszertl-
ségi

J.'11,ĺ:Jnĺ,ĺ.ĺ.1.',,.v,,.ĺl.!-ť"! ĺł^íť1i-;{g.

Éves e|enli k |tség-
vcĺési besziĺnlolłi
ssz"e l|ítĺĺsa soľán

éľvłlnyasilltelc-e a
szánlvitcli alapeh'ek.

Azĺnosított koc|rázati ténvc.
zö

2a14. év

I' sz, nre|[é|ĺĺet

Á l)olgáľlllesteľi i{ivatal álta]
20 l 4.bcn vég,.etĺ: elletrtĺľzéselt
nrcgá ||apításainak végľehai tá.sa
aje|etrtésben és az intéz-kedési
teľvben ntegállapítottalc sz.eľiltt

ľelldszcľ-
szeľr|életťl

|illetlóľzésľc
Íoľdĺtand
kapacitĺĺs

/ľevizoľi naD1

f014.
kiĺ|tségvetési év

Ütcnlczett idtípont

l0 nap

Gyakoľi .iog.szabá lyvá l ttlzásolc
éľĺ:ęl nlezésében rej |ó lĺockázat

20r 5. 02. 05-
20r5.02. r8.

l0nap ?015.02.23-
20 1 5. 03. 0(r.



Soľ-
szánl:

Vizsgált szcľvczct

|. Gyeľek.Viľág
Napkl5zi Otĺhonos
Ovocla
2. IJét.szÍnvĺľág
NapkÖzi Otthon<ls
Ovoda
3. Katica BÖ|cstĺde
és NapkÔzi 0ttho.
nos Ovoda
4. Kincskeresó
NapkÓzi ottlronos
Ovoda
5.Koszoľťl Napkťi.
zi Otthollos Ovoda
6.Mesepalota
Napktizi otthoĺtos
Ovoda
7'Napmf,oryÓ
Napktĺzi ottlrouos
Ovocla
8. Napsugáľ Nap-
kÖzi otthollos
ť)voda
9. Pitypang Nap-
kÖzi oĺthonos
óvoda
I0' Százszoľszép
Napkĺizi otthoĺtos
Ovoda
I l.Sziváľvány
NapkÖziotĺhonos
Ovoda
l2' Tá.TiJ(a
NapkÖzi otthonos
Ovoda
l3. Váľun|ĺ Rád
Napkäzi Ou.lronos
Ovoda

l.llIenóľzćs
mcgncvezćsc

/viz^sgá|at táľgya

Ellcnŕjľz.és
cćlja

E||cľóľzés
típusa

Azilltézmény
nyilvántartłisainak
elIenőľzése'

Bank és pénztáľ
el lellóľzrse, (|<ĺite.

lczettségvá|ĺa lás
szakmai, nlcgha-
talnlazás)'

D||cn{ĺľizendiĺ idiĺ-
sza|ĺ

Annak vizsgálata,
hogy az intéznlény a
.iogszallá |yi ktitele-
zett'ségl I adÓcĺÓ
nyilvántaľtásait veze.
ti.c' azok vezetése
ltaprakćszen rende|-
kcz-ésľe áll-e'

Ázouosífott kockázłli tćllve-
z6

pénzilgyi

E|lcnóľzésľc
foľďĺÍaudő
kapacitás

/ľevizoľi ltau/

A ŕ.elaclatok llenr keľiilrrek
végľehajĺásľa' beĺsći ĺ<onĺ ĺl l l-
ľcn<lszęľ továbbĺbj lesztésc nenl
tliľtént nleg,
Nenl valÓsu| nteg: a kockáza-
tol< |<ezeĺése által
a ľcllde|kezćslę ál|Ó frlľľriso|ĺ
szabá|yszeľ{ĺ, gazdaságos.
hatikony és er.ednlétlyes ĺ.el-
haszná|ása.

20l5. év

Ütemezctt iĺ|łĺpont

l0 nap
20r5.03.
złts.04.

30-
t3.



Soľ-
szám:

Vizsgált szeľvcz,et

4
JIK és a hatáskÖ-
Ébe taľtozÓ iĺl.
tézmények

EIlenłĺľzés
nlcgnevezésc

/vizsgáIat táryya

A leltáľkćszĺtés és
a le|taľozási fo|ya.
nlat és l(ollt|.oll
|épćscinek cllen ľ-
zése a nléľ|egso.
ľokĺ<aI valÓ egye-
z .ségig'

El|cn ľzćs
célja

20l4. évi beszálnolÓ
a|áĺiánlasztÓ leltáralĺ
e||cnóľzésćn l<cľesz-
tÍlI anllak nlegá||apĹ
tása, hog'y ar'ilntéz.
ményi vagyon vé-
delnle nregfeIe|ĺĺelr
bi7-tosítot(.e.

JIK és a hatásk -
ľé[:e taľtozi itl-
téz'nrélryek

Elleniiľzés
tĺpusa

Ellenĺĺľizclld{ĺ ĺĺI .
szak

20 l 5. évi Áa ue-
val|ások és az.ok
|<(inyvelésének
elIentilzésc

szalrályszedi.
ségí

AzonĺlsÍtot( kĺlckázati ľényc.
ztj

Ánllak nlegálIa1rítása,
|rogy az Afa bcval|á-
sok és kÓnyvelésĹlk
ulegfelelt-e a jogsza-
bá|yi e|ĺĺĺľáso|<nak

Z0|4, év
A szabá|yzattĺil eltćľó |eltáľo-
zás vagycluvcszt.est olĺozhat'

pcnztlgyi és
szatrá lyszeľĺi.
ségi

EIlcnórzésľe
foľdíľanĺ|tl
ka1racitás

/ľcviz.ĺlľi nan/

20l 5. ćv

Ütemczctt iĺlŐpolrt

l0 nap

Áz el|euoľzés célja annak
nlcgál|a1rítäsa, hogy 20 | 5-bcn
betar[ofták-e az adÓzási szatrá-
lyokat, iĺ|etve a Í'elugye|eti
el len(ĺĺ.zésllcll nrcgál lapĺtott
lriálrytlsságolcaĺ l(ikĺis7.. bôlték.

?0t 5. 05. 04-
2015.05. 15,

l0 nap
20r5.06.0t-
2015,06.12.



Soľ.
szánr:

Vizsgá|t szcľvczeĹ

| ' Gyclck-Viľág
Napkłizi O(tlronos
Orrcda
2. ľlétszhlviľĺig
Napk z.i Ötthonĺls
()'v<lcĺa

3. Katica |}Ö|csil<|e

é.$ Napk zĺ otthonos
Ovoda
4. Kinc.skcľesÓ
Napk zi Otlhonos
Ovoda
5,K osz.oľťl.Nrrpktizi
oĹ1honĺls Ovoda
6'Mcse1rł|ota Nĺp.
k{lzi Otthonos Ovo-
da
7.Napľafuľgĺi Nĺp.
k{lzi Otĺhĺlnos ovo-
da
8' Napsugitľ Napk zi
oĹthonos ()ľĺlda
9. Pitypang Napktlzi
Otthonos Ovorla
l 0. Száeszoľszép
Nap|ĺ zi Otthonos
()voĺla
l l.Sziváľvány Nap-
kiĺzi Oĺ.thoľrł'ls Oľo.
da
| 2. 'l.á-,l"i-l(a Nap-
kłjzi OĺÍhonos Óvo-
da
l3' Válrrnk Ráĺ|

\apkłlzi ()tthonos
Ovodn

ElIenłiruđs
nrcgncYczÓse

/vizsgálat t#gya

t).

El|cnôľzés
cé|ja

Munkaĺlgyi doku.
rl1ęnturllok vizsgá-
Iatána|< el|ellíiľzése.
(pcdagÓgus besoľo-
Iás, távoĺnraľadás.
nregbízási sz,eľzo-
c|ésck, szabac|ság
llyilvántaľtás).

E||cnĺĺľzćs
tĺpusa EIIeltłĺľizcllĺ|ó iĺ| -

szä|(

A szalrá|yoásol<
vagy folyanratos
változásuk kovetćse a
nrindenna1ri gyakoľIat
ntĺĺdos ításávaI o ĺcllla-
to nlcg,

Azĺlnosítĺltt kĺlckáza ti tĺôllvc-
z.ó

pénz gyi

E||cniiľzésľc
foľĺ|íÍandÓ
kapacitás

/ľcvizoľĺ nan/

f0|5. év

Ktilłill ellenóľzćs a|á nenr vout
tevé|teuy.ség. A f'eIadatel|átás.
nalc kĺjelillľ ĺ'blęl s ĺ''cIadaĺellá.
t i vannak. Az opcľatĺv feladat
el|átils sĺlľárr tapaszta|t lriá.
nyosságo|c, azon|1aIi rlezet i

d ntésel< és a ,,kélryszerlreły-
zet'' ntiatt fokozott kocl<ázatot

.jelentenek.

Ütcnrezctt idóponĺ

l5nap 20t5.06. ?9-
20t5.07.17.

L1.



Soľ.
szám:

Vizsgált szcľveze(

l. ť4'cľek.Vimg

\apkiĺzi 0tthollrrs
()vołla
2' I''|etszínviľílg
Napk(ĺz.i ()tthonos
Ovoda
3, Katĺca ItÜ|csÓdc
és NapkÜzi o{:thono.s
Ovoda
4. Kincskcľes
Napk'itzi 0tthĺlnos
Ovoda
5, K osz,ĺl rr,l.N ap kr)e i

Oĺthonos Ovoda
6.Mcsepaĺota N,ap-
ktlzi 0ĺthonos ovo.
ĺ|a
7.Napr1n|i;1g{ \1'ą11.

kiĺzi Clĺthouĺls ovo.
ĺ1a

ĺl. Napsugáľ Napk(ĺai
0t(horros Ovoda
9' Piĺypang NapkÖzi
Otthonos Ovoda
| 0. Seázszol'szlp
}..lapk zí o(ĺhonos
Ovoĺta
l l 'Sziváľvány Nap-
|<(izi ÖĹthonos ovo-
da
l2. ,ĺä."|.i.Ka 

Nap-
k(t?"i Olthonos Ovo-
da
I3' Vírr'unk Itáĺ|
Napk zi ()tthĺlllos
ovođa

Rl|eľ{ĺrzés
mcgncvezése

/viasgä|at táľgya

lł||en ľzés
cćlja

Ellcniĺrzćs
tĺpusa

JIK bc|ső c|lcntĺľzési kézi

Beszeľeések (nleg-
ľendolések, szęťZtĺ-
dc's, ajálllatkéľés,
llíl.álat l00 eľ.t)
sllenóľzése.

Ellcnóľizclrĺltĺ iĺ| ó.
szak

A kiá| lított lrizonyĺa-
tok' a jog$zabáIyi
k vete|lrténycknck
nlegfelelnck-c,

ne|i a|ĺtualizáIása

AzonosĺtotÍ |tĺlckťrzatĺ téllye.
z.b

pénzilgyi

E|lenĺĺľzćsľo
foľĺ|ítanrlĺl
kapłcÍtĺĺs

/ľevĺzoli tlan/

i .j :,,r'I::': ::"'

20l5' év

Üĺenlczctt iĺl pollt

20t6. ćvĺ el|cnłíľzćsi tcľv. stľatépini c|lcnŕĺľzési tcľv łissz"cál|ításĺr

A ntegťe|el llyilr,ántaľtások
vezetéséllek hiánya' 20 Ilĺ|l)

20 I 5. 09. 03
20 r 5. 09. 30

t2



$or-
szánr:

Yiľxgált szeľvČzet

l. Gycrtk-Viľág Nnp.
kÖzi Ötthouos Üvoda
2, ĺ;łćrĺzĺnviĺág Napkłi.
zí ť)(lhunos ()v<xla

3, Katĺcĺ Bt'|cs(ide és
NapkÓzi oĺĺhonos
Övoĺ|a
4, Kĺncske'tcs Napk(}Zi
0tthĺlnos ()voda
5.Koszoľti.Nĺrpktlzi
Otťhonĺĺs Ôvoĺla
6.Mesepalota Napk zi
Otthrnrs Ovodíl
7'NapľłľorgÚ Napkozi
otthonos Ovtldĺ
8. Napsugáľ Napkuzĺ
Otthonos ()voda
9. Piĺypang Nĺpktizi
('XthÔĺos ovod{r
| 0' s''á2's7,orszćP
NflpkÖui ot onos
Ovudil
| |'Sziván,äny Nĺpktlzi
Otthonos ovoda
l2''Í.á.'I.ĹKa NapkÚzĺ
otthollos Ovĺrdĺr
l3' Vŕrnulk l{6d Nap.
kÖzĺ ()tthoĺos Ĺ)vrldł

EIlenőľzés
megneYezése

/vizĺgálat táľgyrt

8"

Elleniĺrcćs
célja

Az ilrtćzményĺ
beIsĺĺ kontľollrend-
szeľ mljkłjdésének

vizsgálata.

E|len ľzés
tĺpusa

ľJuĺ|apest, 20 l4. noverrlbeľ 05.

Összeĺíĺlíĺotta; ll \ tl }$ ĺ. !
...,łi||i't.r.t"'b.rrq,i't

[re|s ellenćiľzéšj ve*ct

Jogszabályi el írások
bętaľľásfutak vizsgá.

laĺa,

[llenöľizendŕĺ iđií-
sääk

rcfidsŻeľ.
szeur|é|et{i

Azortosĺtĺltt koc|ĺázati ténye-
zii

2015' év

|iIleuiĺľzésre
forĺ|ĺtanĺ|(l
käpacitźĺ$

/revizĺlľi nnp/

Aht' és ávľ. előĺľásainak lretaľ-
tása nenr valĺisul n]eg, a sua-
bályzatban fbglaĺt íěladatok
ľlent kel.[lIllęI< végrehajtásra.

Ütemezc(t iĺ|ćĺponł

./,.:.

Jováhagyľa:

. :rl

?9 nap
2015. r r.02-
20t5. t2. t0.

13



|őzsefváľosi Paľko|ás -iizeme ltetésĺ Szo|gá|at
2o15. évl Éves el|enóľzési terve

3. sz' meIlék|et

Az ellenörzési tetv elkészítése során fęlhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokunrenĺumok:
- Infonrráciő g1'iĺjtés az el|en(rzési stľategiät és kiemęIten a2łJ|5. évi ellenoĺzésí teivet megalapozô kockázaĺeleltlzéshez.. Stratégiai terv af}13'-2017. évekľe vonatkozőan.
- Jogszalrályokáltal kÖtclezöerlmeghatáľozottcllenĺĺrzések.

A telvezęĹt felađatok felsoľolása, az alábbi táblázatos formą felha.sználásával:

1.

JÓzsefuárosi Parkolás - iizeme|tetési Szo|gálat (a
továbbiakban: JPSZ) kontro|l kőľnyezete Ezen beltll az
el|enđrzési nyomvona |a k (tevé kenységek fo|yam at |e írása,
szabá

AJPSZ2o1.4. évi
kÖltségvetési

beszámolÓjának
va|Ódĺságĺ e||enóľzése
p7a/f01r. (x1t.31.)

Korm. r. 21.S b)

s!: annak e|lenórzése, hogy a JPSZ
2014. évi ko|tségvetési
beszámolÓját a számvite|i
tÖľvényben fog|a|taknak és az
annak végrehajtásá ra kiadott
4/2Üt3. (|'11.) Korm. r. e|óíľásai
saerint készítette _ e e|. A
gazdá|kodás osszhangban vo|t _ e a
jogszabályi elŐírásokka|' A
beszámo|Ó vagyonĺ, pénzĹigyi
helyzetľól va|ős képet ad- e'
Mődĺa: eľedetĺ dokumenturnok
e||enórzése mintaVéteł|e|,
tan sÍtványok kitÖ|tése, kérdćĺívek,

': i: ' .:- .i.r.

BeIsó
kontrollrendszer

hiányosságai

Az rij
á|lamháztartási

számviteI
alkalmazásának

bIzonytaĺa nságaĺ'
KoteIezö

elIenórzés'

TanácsadÓi
tevékenység

2015' január

- február és
folyarnatos

Szabá|yszerĹíségi,
pénzĺigyÍ és
rendszeľ.

2015. máľcius
- május



KČizbeszerzések és
beszerzések
e|ľenórzése

Cé|: annak ellenónése, hogy a JPSf
á|tal IefoIytatott kozbeszerzések és
bcszarzésc|ĺ a jogszabá|yi elöíľások
betanásáva| t rténtek - e.
MÓdja: dokumentumok

mintavéte||eI tÖrténó elĺenórzése.
|dószak 2014. év.

A készpénzkezelés,
beszedés
szabá|yozottságának
és végrehajtásának
elIenórzése.

Megváltozott
gazdasági
kcirnyezet.

Koteĺezó feladat.

Cé|: annak ellenćínése, hogy a JPSZ

- nél hogyan szabályozták a

készpénzkezelést és a
gyakorlatba n, hogyan hajtják
végre.
MÓdja: mintavételes eIlenóľzés,
fo|yamat elemzés.
Idószak; 2014.



A belsö
kontrollrendszer
miĺk<jdésének
e||enórzése a szemé|yi
juttatások teriiIetén.

CéÍ: annak eĺlenórzése, hogy a

szemé|yi juttatásokat a jogszabá|yi

koveteI ményeknek megfeĺelóen és
rendszerorientáltan keze|ik - e.
MÓdja:. ínintavéteIes dokumentum
el|enórzés, interjr1.

ldószak: 2014. év.

Egyéb
tevékenység(képzés,
soron kívii|i e||enörzés
srb.)

Egyéb stratégiai és
napi feladatok.

Az e||enónés járu|ékos fe|adatai.

Tervezé5 beszámoĺás.

Annak segítése. hogy a JPSZ
tevékenységéve l kapcso|atos
stratégiai és napl fe|adatok a be|só
kontrolIrendszer kóvete|ménvei
szerint miĺkÖdienek'

A folyamatosan
vá|tozÓ jogszabá|yi
kcirnyezet^

Az eĺ|enórzések kcitelezŐ és
kockázatelemzésen a|apu|Ó
tervezése. Az e||enórzési
ta pasztalatok hasznosítása.

Rendszer és
szabá|yszerŕĺségi.

4 bizonyságot adő, 2 tanácsadÓ
tevékenység.

A;;i-r"hd;i"k
és a stratégiai
célkitíĺzések
megvaĺÓsu|ása
á|tal je|entkezó
kockázatok.

2015.
november
december

Kotelezó fe|adat

TanácsadÓĺ
tevékenység.

Kĺĺtelezó feladat.
fvente
novemberben
és áprilisban.



r1, tanáesadÓi tevékenyséBhez, ą soron
kapacitás ľnunkanap.

kíviĺl| ellenórzésekheą a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szűkséges

I
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c) A teľvezett ellelróľzések fęlsoľolása:

I Munkaidó

nyiIvántaľtás

ellen ľzćse.

. Aż .'. .. el!etiöi.ľzéś'..i. 1;ppjj ą;
ti,lr'. ::' :,,'':tilt;.r,..,,',.i1'.,1i',
.;1pqOSZel.9l..1 .', '':.:, 

r, : :::,;r::rr',,
j.rl. . . . ..1 

... ,. t:::.. ti .. . ;::;i..:1.

' ellenoľi zęllđó' íiđo.szák ..
,i,. :.,':.:.1:l:i.:r:.:.,.,.1,1.:
it. .., .. I r. . ...: i:.::;':: .itiri.,li,;l
:l:.',.,.:': :j'1 r.-'r::ri:j:.1. 

.

:, "rlll:, ',i1. 
'

f.

Annak megáIlapítása,

lrogy a rrrunkaidó

nyilválrtaľtás nregÍ.elel-e

a jogsuabályi

elóÍľásoknak 20I5. év

januáľ hÓrra1r

Etkezési téľítési

clíjak e1lenĺlľzésc

'Áz ' .ęllęn.őtzĺitt

,'Ń'|ii
.;:':' , . : i: :.'ri;.i
OBYSQB ;, '.i:1, . :

Annalĺ rrrcgállapítasa.

lrogy a boszecĺett téľítési

díjak kezelése

megÍblelo-e, valamint a

noľnratív keclvearrélryelt

igénybevéte1e

.jogszcľťľe 20|5.

tetszolegesen

kiválasztolt hÓnap

Pénztigyi

cllenóľzés

Gaz-clasági

egység

I,élrztigyi

cllenóľzés

2015. I. n.

év

B lcso<lék

4

2015. I. n.

ér,

15 nap

4 10 nap



J. I1ázipénztár

ellenĺĺrzćs

zO14, év kĺváiasztott

IrÓnap

A házlpévtári

bizorrylatok alaki,

taľtalmi ellenöľzése,

valamint annak

nregallapítása, l'ogy

betaĺjak-e a

kotelezettségvállalás,

ellenjegyzés,

ĺĺrvényesítés szabályait

a, I( |tségvetési

lrankszánrlán

Iebonyolított

ftlľgalonr ęllelrőľzése

Pénztigyi

ellenĺirués

cazdasági

egysćg

5.

2014. év kívalasztott

hinap

Á'lrnak megállapítása,

hogy

betaľtiák-e a

kĺiĺelezettségvállalas,

elIenjegyzćs,

éľvényesítés szabályait

Koltségvetés

teljesítésélrek

Pénziigyi

ellelróľzés

Anlra]t nregáIlapíĺasa,

hogy az, intéanény a

Gazdasági

egység

I)énziigyi

clleuclľzés

Oazcĺasági

egység



ellenótz.ćse

6,

n

.1.anácsadli

tcvékerrység

kĺiItségvetéséberr

meglnĺar.oz,ott

elöiľĺilryzatait nem

lépte-e tťll 2015. t'.III.

lr. év

Soľotl kíviili

ellen lzés

l0 nap

5 nap



JÓzsefuá rosi Vá rosijzemeltetési Szo|gá|at
1084 Budapest, Mátyás tér 15.

Áz clIlnôľzés Ílľgyĺ

| ' 
^ 

20 l 4. évi l.enntlrtÓi ę|lcnĺ5rzés
álĺal ľelĺáĺ hibák

z. Á 2014. évi kültségvctési
>eszálno|ő valÓdíságának
:llcttôľzéso

Az e||enŕ|ľzéc cé|jł' mÓdszerei' el|enŕlri|'ÜĺÍ
it|ószĺk

3. A szervczeti vđ]tozĹsábÓl ęred6
feladĺtok cllcntĺľzćsc

Ę a fent)taíÓ álÍa| fe|lárt hibák kiiavÍtásának
ĺlcttÖlzćse

lĺÓdgzcľe: dokunlęntumoľ' |éĺeles ellenłirz,ése

]dĺĺszĺk. 20l4. I' fclév

Ę a bcszämolő mcgľclcl.c a jogszabá|yi
cĺiíľásoknak
@!g41g dokumen|unrok nlinlavé|ť|es
dlellőtz se

[dőszak. 20l4. ĺeties év

4. Az á||aItr|lłlztaľ|ás száĺnviłę|riľól
sz. |ő 4|2o|3. (|. t l.) Kornr.
reude|etbe'' meghatáĺoľ.ott

szab6| yozńsť,k elIcn rłćsc

gśli a ľclÜgyctcfi szerv által elrcndclt
szeľvezeti vá|ĺozások ĺi|cmcs végľcha.itása

nrcgtóftéot.c

MÓllsícra: rlokumentttm cllcnőr.'.ćs

lĺlđsrak: 20l5. I' neĺĺvędév

Azonosítotĺ kockÁzr t| téuycz.ók

Q!! umak mcgál|upĺtása, hogy a m kôdési
firlyanlntok szabályszer m kôdćsét rni|.veĺl

szabá|yzatok biztosÍ!.ák, azok nlcnnyiben
ľelclnek rneg a 'ioĺlszabátvi cliírásoknak.

MÓdlzcľc: dokunlcntunr el|enőrz.łls

lđószrk: 20 ĺ4. deconber

5. r\ gćpjáľmĺipark szabályos ć.s

haĺćkony nl liÖdéséllek el|entĺľzĺĺsc

Ą fennĺarlÓi c|len ľzésbcn Ícltárt hibák

ogszabályi kÖtclezetség

Ucl: a gcpJĺrnruveK rs a gepĺÉplo vcŻeteseľe
kôte|ezeíÍ gepek Íeljesílmény és Üzcmanyag
íelhaszná|ási adatainak, va]amĺnt a
mcnetlevelek a gépnap|Ók' az ĺizcnanyag
ľelvételczések ellcnóľzrlss

MÓdszcro: dokumcnturn e|ĺcnóĺeés

l. A műkÖdćs sz.abályozás bizĺonságu

2. Áz áta|akitásbÓl crcdô ľćszfeladatok
ĺnegfclel(ĺ vćgehajtiĺsa (dokumentá|ás,

szcľzÓdésck alĺ|ualizálása, az áĹadással
kapcsolatos bízony|aĺolĺłs)

Az ellcn6rzćs
tĺpuĺa

| ' Aktualizátás elmaÍadt, a szabályzoĺok ncm
kcivetik a jogszabályi vá|tozásokat.

Z. A szabályzatok tlem Íiodik le a gazdrł|kodási
ľoIyamatokał.

[đQgzakł 20l5' I' félév

tltÓcl|cntĺľzćs

EllcołIrzÜlĺ sroľv'
szcn'czcÍi egység

Sznbáĺysz'errisćgi

ę|lgn rzés

2015. évi éves be|só e||en nési terv
201.5'01.01.-tÜĺ . 2015.12.31.-ĺg

|.Á gép.' ĺ!s gépjłíLrmri ilzcmeltctési szabályzĺt
nregléte, i|]ctve ar abbnn foglaItak
mcgvalłisu|ásánnk elIcnÓrzése.

2. Á vonatkozÓ hatályosjogszabályok boĺaĺása
valamÍnl a SzoIgálatra votla|koző
szabályonyĺgok elóĺrásának bch tĺ|tils&.
3. A géplnplÓk c|ijírásszcrű vezetćsćn|:k
biu.tosítäsa, a lcadott menet|evelek ponłos
kítÓlĺésg, n gépjármiivek tlzelnanyag
fogyasz|ásánłlk ťchtIvjzsgátata, jelcnttls
nlcstakarílások. íĺlcĺvc lrilťoovavĺás e.ceÍén

Cazdusági rćszleg

Äz c|lcnőľlléľ
lcrvefctt ĺitcmezésc

A Jőzsefvĺĺrosi
Városűzľmeĺteĺési
Szolgá|at mindcn egyscge

Rcĺtdszgr cllenôrzćs

20l 5. I|. notrycdév

Ár é|lctröľzćsľc
foĺdítanĺ|ĺĺ
kĺpĺciÍÁs

(e|lonłíľi nrp)

A JÓzsefváľosi
VáľosÜzemeltetési
Szolgá{at mindcn egysége

SznbiiIyszcrtiségi
c||cnórłés

20 | 5. tl' negyedćv

7 ellcnĺ}ľi nap

Gnedasági ĺészleg

20l5. ľ. ncgycĺtév

'I'eljcsítmĺ!ny

e|ĺen ľzé.s

20 elĺen ri nĺp

20l5. ll. ncgyedév

Szakmai közuont

l0 ellenőľĺ nap

7 el|enóri nĺp

2015. lll. ncgyedov c||cnÔri nup



J Ózsefvárosĺ Vá t.os zeme|Etéši SzoIgálat

1,084 Budäpest, MátYás té. 15.

A' cllcnórz.c tárgye

i, Hunánpolitíka, munkafigy

7. Soľon klvĺlli ellenÓľzések.

Az el|enłĺĺzćs célja, mldszertĺ' c|lenórzötl
idŕlŚzrk

$ A személy gyi nyiIvantartások el]cnórrést

Učĺ!94ggg; dokulncĺlĺum ellen.örrés

l.{8<ryali 1olś ĺ íi,.łŕv

8. Tanácsadás

Cé||r: A|apvetöcn.qoĺon kĺvilli ellenórzésekĺc,
Brtalékolt ellcn6rućsi kapacitás.

V|Üdqŕereĺ Elľcnĺĺclés szcrint'

!!5gg: Ncm váľt osemćnyeknek megfclcĺ en
rłjil mpľlrĺtÁĺnrÁ<ľa

Budapcst, 2014. november 25,

]élĺe: A gazdálkodás mÜktlĺlésének segííésę

ff!419i lĺteľJrl, megbcĺz,ćléĺct szĺkmal
lĺyrp kiildćsc
ľlrzvr: Isénv szeľiĺlt

.{zonosĺĺoĺ1 kotkíza|i Íénycziík

I . PÓtlćkfolyositás feltéte|ei

2, Betö|tĺitt munkakóĺ tartalma ćs gyakoľ|atĺ

ellátáŚának viszonya
3' ľÓt|ěŁmeeá]lapĺtás indokollsága

Az rijonnan jelenlkcző' vagy íljonnan megismuľl
kockázatok az,'8tap'', escmények alapján

kcril lnek meghatáľozásľł.

/ŕ,.ŕ
/ vĺĺhŁny6K{ĺ,

ł|z tl|tnĺĺrzćs
ĺípusr

bclsÓ elIcnör

Rclldszer el,lęnóľł.és

Ellcnűĺzü|t szcrv'
szeľvczolĺ c8ység

r\ vizsgálat
tárgyánLk

mcgfe|elöcn kcľĺll
nteghatáÍozásm

2015' évi éves belsćí elienőrzési terv
2015.01.01..tó| - 2015.12,31'-ĺg

Humánpolitika' mulil<aů gy

Äz e||euÜrĺés
tcrvczeft iitcma,.é$o

Á vizsgálaĺ hĺrgyának
mcgfclel en kcrtil
megllatározásfa

Tanácsadás

20l5. }V. negycdćv

A2| cllcnőrzćsrc
foľdiłĺnĺlÓ
kłpuciíís

(e||enöri nup)

Tcljcs intćĺnlény

Elrcnde|és szerinĺ

8 o|lenŕ!ľi nap

Igény szarĺnt

l2 e|len(ĺľi nrtp

MlndÖsszcseĺ

55 ellcnĺĺľí nĺp

125 cllen$ri nr1


