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ellenőrzését és egyiittmfüödési megállapodźs a|apjźn a helyi nemzetiségi cinkormányzatok
belső ellenoruését.

a.) ravaslat a Belső Ellenőrzésí lroda Stratégiai ellenőrzési tervére a 2016-2019. évekre
vonatkoaían

A belső ellenőľzési vezető - a Bkr. 30.$ (2) bekęzdés szeľint - felülvizsgáIta a 2013.-2016.
évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési koda Módosított Stľatégiai tervét, melyet a Képviselő-
te stiil et a 4 48 / 20 1 3. (X[. 04. ) számu határ o zatta| hagyott j ó vá.

A fęlülvizsgálat a tevékenységek kockénatelemzésén, az önkorményzati célkitűzéseken
alapult. A felülvizsgálat eľedményeként a belső ellenőrzési vezeto javasolta egy új stratégiai
ellenőrzési terv készítését a k<ivetkező négy évre, amely ĺlsszhangban van a Budapest
Józsefuaĺosi onkormĺínyzat új Gazdasági programjában és kozép- és hosszú távű
vagyoÍIgazdálkodásitervébenmegfogalmazottcé|kii,lzésekkel.

A Bkr. 30.$ (1) bekezdése szerint az,űj statégiai terv 2016-2019. évekľe vonatkozó időszakľa
azeďđigibelső ellenorzésí célkitűzések figyelembevételével,vźlltozat|arl strukturával készült.

Kiegészítésre keľĹiltęk a belső ellenőrzés hosszú távu célkihĺzései és stratégiája, az
ellenőrzések prioritása és gyakoľisága. Az önkoľmányzat stratégiai cé|klťuzéseinek vźitozása,
az aktuális,2015. évben kotę|ęző és önként vállalt feladatok ténye, a szetvezeti vźĺItozźsok a
belső ellenőrzés kockźnate|emzésének eredményét is módosította. YáItozott a kockázati
tényezők értékelése, például a hitelek kamataiból, inflációból eredő kockázatok magasból
közepessé; az źúszęwezések miatti kockazatok közepesből magassá vźtLtak; nőtt a kockazatok
bekövetkezésének valószíniísége a személyi állomany mennyiségi és minőségi összetételének
negatív váItozásai, a fluktuáció' a nem megfelelő kontrollok lllányamiatt.
A feltilvizsgálat eredményeként a Stratégiai e||eĺorzési terv pontosításaľa,|<ĺegészítéséľe tett
javaslatok:
. A belső ellenőrzés hosszú távú célkitűzései és stratégiája kiegészítve az a|ábbi szovegrész-

sze| ,,a megfelelő ellenőrzési típus kiválasztásźxa| a stratégia 4 éves ciklusa alatt a vízsgá-
latok valamennyi kulcsfontosságú folyamatra, valarlennyi vizsgá|hatő szervezetre terjed-
jenek ki".

o A belső kontrollrendszer általános értékelése kiegészíwe a belső kontrollrenđszer
elemeinek értékelésével

. A belső ellenőrzés fejlesztési tervének egyes elemei pontosítva az a|ábbi sztivegrésszel:
''belső ellenőrzési módszerek, uj vizsgá|ati eljáľások, e|Ienoruési technikĺák megismerése és
a|kalmazása, ktil<jnösen a kozulajdonban źiIő gazdasági társaságoknál, valamint az ađott
támogatások felhasználásanak és elszámolása teľén''

C Az ellenőľzési témákat és azok gyakoriságát összefog|a|ő tźlb|tzat sorai pontosítva és ki-
egészĺtve:
- ellenőrzési témaként felvételre került a kapott támogatás kezelése,
- a szo|gćitatási díj ellenében végzett önkormány zat fe|ađat e||átásának vizsgáIata a kĺjte-

Iezóésönkéntvźi|a|tfęladatokellátásánakvizsgáIatéĺramódosult
- aközbeszetzések,beszerzésí eljárások vizsgáIata nem külön témaként, hanęm az adott

v izs gáIt témźnźi keľül viz s g á|atr a
o A stľatégiai ellenőrzési terv melléktetét képezłĺ, a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat

á|tal aLapított költségvetési szervek és tulajdoni részesedésével működő gazdasági



taľsaságok listája a 20|4-2015. évi változásoknak (feladatátszewezés, a|apitői döntések:
megszĹintetések, egybeolvadások, néwáltozások) megfelelően módosult.

^zii 
stratégiai terv előzetes jóváhagyása a jegyző tészéró| megtörtént.

Javasolom az előterjesztés ]. számú mellékleteként szercpló Belső Ellenőrzési Irođa 2016-
2019. évekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési teľvének Képviselő-testiilet általi jóvahagyását.

b.)Javaslat a Belső Ellenőrzési Iroda 2016. évÍ ellenőrzési tervére

A belső ellenőrzési vezető feIađata, hogy a stratégiai ellenőrzési terwel összhangban - aZ

á||anlházhrtási útmutatók figyelembe vételével - összeállítsa a tźrgyévet kövętő évľe
vonatkozó éves ellenőľzési teľvet, melyet a jegyzo előzetes jővthagyását követően a
Képviselő-testtilet hagy j őv á.

Figyelembe véve a Bkľ. 29-32. $-ait, a 20|6. évi belső ellenőrzési terv összeállítása azalábbi
folyamat szerint történt :

. az önkormányzatot énntő jogszabályi változások és az önkoľmĺĺnyzat, Hivatal,
költségvetési szeľvek és nemzetiségi ĺinkoľményzatok źllta| e|lźúarldó tevékenységek
megismeľése,

o kockźzate|emzés, a szeÍvęzet tevékenységét érintő, a folyamatokban rejlő eredendő
kockazatok azonosítása,

. a belső ellenőrzési fókusz meghatźrozása,

. a 201-3-2016. évľe vonatkozó Módosított Stratégiai terv felülvizsgálata, a
felülvizsgálat eredményétől ftiggően, annak módosítasa vagy új készítése,

. az ĺinkoľmiĺnyzativezetés' a Hivatal szervezeti egységeinek vezetői által ellenőrzésre,
tanácsadásľa adott javaslatai és egyéb irányelvek összehango|ása a belső ellenorzésí
fükusszal,

. a koľábbi bęlső ellenőrzési jelentésekben kiemelten kockazatosnak minősített
megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok és intézkedési teľvek nem megfelelő
végrehaj tásainak össze gyűj tése,

. a belső ellenőri kapacitás meghatźlrozátsa az ellenőrzési igény, a munkaidőmérleg
figyelembevételével,

. az ellenőrzési témák, ellenőrzési típusok, az ellenőľi napok meghatźnozása a
b eazono sított é s érték e|t ko ckázatok alapj an,

o a belső ellenőľzési terv javaslatiĺnak tisszeállítása.
A belső ellenőľzés a kockźnatelemzés során beazonosította és értékelte az önkormányzat,
hivatal vonatkozásában az ellátandó tevékenységeket befolyásoló eľedendő kockźzati
tényezőket és azoknak a szervezetľe gyakorolt általános hatását. Az értéke|ést követően
meghatározásľa keľĹilt a belső ellenőrzési fókusz - a statégiai terv szerint -, amely a
költségvetés teľvezésére, szabźůyszerű felhasznáIásźtra (kotelezettségvállalások alakulásĺáľa) és
az eurőpai uniós foľrások tlímogatásával megvalósuló fejlesztésekľe, a|étszźlmgazdá|kođźsra,
a szabá|yozási rendszerre, kontrolltevékenységekre, közbeszerzésehel beszerzésekľe, új
tevékenységek, folyamatok megszeľVezésére, illetve a gyakorlati megvalósítźsáľa, a
támogatások felhasználástra akedvezményezetteknél és a kötelező és ĺjnként vtĺ||a|t feladatok
elltttásźtr a terj ed ki.
A Jegyző a tewezés előkészítés időszakában javaslattételi felhívássa| éIt a Hivatal szeľvezeti
egységeinek vezetői feLé azon folyamatok je|zésére, amelyekben a bekcivetkezo kockźľ;ati
tényezok hatásai befolyásolhatják a szabályos működést.



A kockazatelemzés eredményét a kĺjvetkezo tźb|ázat foglalia össze:

Folyamatok

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

Az el|enőrzés
gyakorisága
stratégiai

teľwel össz.
hangban

E|lenőrzési tervhez javas|at'
magyarázat

1) Humán erőforrás gazdá|kodási folyamat
(Flukfu áció' Képzesek'Köďoglalkoztatás' Egyéb
juttatások) 43Ili&4agas 2 évente

A közteriilet.feltigye|eti feladatokat
ellátó köztisztviselők egyéb
juttatásainak ellenőrzése (új feladat a
2014. évi átszervezést kÖvetóen)

2) Tervezési tevékenységek fo|yamata (Költség-
vetés tervezése) 423Kbzepes évente

A konkĺét téma ellenőrzésekor, ahol a
költségvetés végrehajtasą tejesítése is
vizsgá|ati pont' ott tervezési folyama-
tot is érinteni kell az e||enőrzés során.

3) Köte|ezettségekkel kapcso|atos gazdá|kodási
fe|adatok (Szerződéskötés, köte|ezettségvá|lalás'
Pénzĺigyi ellenjegyzés, Teljesítesek igazo|ása,
Ervényesítés, Utalványozas, nyilvántartás)

423{KÖzspes évente
20l 5. évben a kötelezettségyállalások

vizssálata történik

4) Számviteli' e|számo|ási fo|yamat (Főkonyvi és
analitikus könyvelés, Leltározási tevékonység,
Selejtezési tevékenység, Evközi és éves besámo-
|ók,Bizonylati rend és bizonylatkezelés)

4?3lMagas évente

A követeléskezelés e||enőrzése a
sámviteli elszámolasokat, |e|Ífuozást
is érintette a hivatalt és az önkor.
mányzatot tekintően. Egyéb téma
vizsgálatakor érintjük a száľnviteli
elszámolasokat is.

5) Pénzügĺi fo|yamat (Htzipéĺlztźlĺ kezelése,
Bankszám|a forga|om kezelése,
Finanszĺrozás (ámogatás, adóbevéte|, egyéb
bevétel)

3 l l/Közepes éventę

Követeléskezelés és a kötelezettség-
vállalasok vizsgálata részben érintet-
te ezt a folyamatot a 20l5. évben a
hivatalt és az önkormánvzatot.

6) Beruházási' felújítási' karbantartási tevé-
kenységek
(Beruházásot felújítrisok, KaľbantaÍtások, javítá.
sot Ktzbeszerzési eljáras)

503/Ivĺagas 2 éventę

A kifizetéseket, mint kulcs fo|yamat a

vizsgálatok állandó fókusz pontją
ami beruházási' felújítás' kaĺbaĺltar-
tási tevékenységet is érint . A20|6.
évi tervben szeĺeplő kötelező és
önként vá|lalt feladatok ellenőrzése
esetén is kitérilnk a fenti témaköne.

7) onkormányzat által benyújtott Euľópai
Uniós pályázatok (Pályrĺaatfi gyelés és benyúj.
tás,Önerő biztosítasą Pá|yźuzÍi pénzeszközök
felhaszná|iása

438/I(özepes 2 évente
Az adoÍtvizsgźlt témakör esetén, ha
uniós pályazati fonás van, akkor ene
is kitér a vizsgálat'

8) Varyongazdá|kodási feladatok (Vagyonnyil-
vrintartás, Vagyon hasmosítasą Ktiztulajdonban
levő gazdasági taĺsaságok

532ĺMagas 2 évente

20l5. évi tervben mar szeÍepelt a
vagyon nyi|vántaĺtásának ellenórzése,
a20I6. évi tervbe bekerÜlt a krÍu-
lajdonba levő gazdasági tarsaság
viz'spá|ata

9.) onkormányzati támogatások (Döntés a
támogatás odaítéléséről, A támogatás elszámolásą
A támogatások nyilvantartasa és közzététole)

589Magas 2 évente

A kÖzfeladat ellátásra (kulturális'
kÖzművelődés, stb.) biztositott támo-
gatások felhasmálásanak vizsgálata
indokolt, mive| átszeĺvezés töÍtént
2014. évben a feladatellátó gazduági
talsaságoknál.

A belső ellenőrzési éves tervet męgalrapoző kockźnatelemzés során meghatéLrozásľa kerültek
azon folyamatok, amelyeket az eredendő kockiĺzatok szempontjából vizsgálatľa és értékelésre
kerĹilnek. Kockázati szempontból a folyamatok rangsoľolása és súlyozásuk - a Stratégiai
teľvben rögzítettekkel összhangban _ megtöľtént.

Az ellenőrzési terv összeállítása során Szempont volt, hogy a Belső Ellenőrzési Irodĺĺnak
biztosítani kell mind ahivata|, mind a helyi ĺlnkormźnyzat, mind a helyi önkormź.nyzat áIIta|

felügyelt költségvetési szeľvek ellenőrzését, valamint a helyi nemzetiségi önkormanyzatok
belső ellenőrzését is.



További szempont, hogy az éves belső ellenőrzési tervnek a rendelkezésre álló eľőforľásokon
kell alapulnia. A tervezett ellenőrzések elvégzéséhez szfüséges ellenőri napok szźtlna az
ellenőrizendő téma összetettségének és az ellenőrizendő szewezetek eľóforľás- szükséglet
felmérése a|apjźnbecsülhető meg' a tewezheto munkaidő a|appal ĺisszhangban.

A Belső Ellenőľzési Iroda munkaerő- és munkaidő mérlege két főre (vezető+belső ellenőľ)
vonatkozóan:

Az éves belső ellenőrzési terv ĺjsszeállításźnźl| az ellenőrzésre fordítható időkeret 55%-a (234
ellenőri nap) a tervezett ellenőľzések végĺehajtásźra fordítható. Az időkeľet 25oÁ-a (|07
ellenőľi nap) elkülĺinítésre keľült soron kí\'ĺili vizsgálatokĺa, a fennmaradő 20Yo tanácsadői
tevékenységľe, képzésekľe és egyéb belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységekľe
(tew ezés, beszámolás, adminisztľációs).
Az elmúlt évek soľán a tanácsadói tevékenység iranti igény folyamatosan nőtt. A tervezési
folyamat során két konkĺét.témźtbanmerült fel tanácsadási igény, a civil és egyéb szeruezetek
tźtmogatźsa szabályozźtsi rendszerének módosításában és a köĺeľĺilet-felügyelet pénzigyi
elszámolásainak a pontosításaiban. Ezen kívĹil ad hoc módon is töľténik tanácsadás, amely
általános tevékenységként jelenik meg a tervezésben.
A képzésekľe szźtnt idő a szakmai tudás fenntaľtását és továbbfejlesztését biĺosítja.

A 20|6. évi ellenőrzési terv tervezett témái a kitűzcĺtt ellenőrzési célok a|apjźn
rendszerellenőľzéssel (1 db)' pénziigyĹszabá|yszeruségi, (2 db), szabá|yszenĺségi (ldb) és 1
db teljesítmény ellenőrzési típussal keľültek meglervezésre. A tewezett ellenőrzéseknél egyes
témfü t<ibb ellenőrzott szervezetet is érint.

A 20|6. évi ellenőľzési terv tarta|maz olyan vizsgá|ati témakciľt, amely a 2015. évi tervből
áthozott. Ilyen az Ónkormónyzat - kĺ;telező feladatellátásra - kokségvetésből nyiljtou
tómogatás felhasznólásánąk és elszámolasának vizsgólata, mely az ellenőrzött szerv
gazdasági foľma átalakulása és feladatok átszervezése miatt nem keľült végľehajtásra. Úi
témakörök az üdültetés (pl. ohatási-nevelési intézmények számóra üdülő, głermektábor
műkÓdtetése, időskorúak pihenésének biztosítósa), mint ônląźnt vállalt önkormányzati

Munkaidő e|emek
Belsö

ellenőrzési
vezető

Be|ső
elIenőr

E!le'|őľl nepok sfáma
össz€sen (belső e||enőrzési

vezető+be|stĺ elIenőr)

l.Bruttó munkaidő (365 nap -52sz-52v) 26r f6l ą))

2.Munkaidő a|apot csökkentő tényezők: 47 45 92

Fizetett ünnepek (anl'márcl5'húsvét, punkösd, novl) 5 5 l0

Fizetett szabadság (átlagos) 37 35 1)

Átlagos betegszabadság 5 5 l0

3.Nettó munkaidő (1.-2.) 214 216 430

Tervezett eIlenőrzések végrehajttsa ( 55o/o) 74 160 234

Tanácsadói tevékeny ség Q 
o/o) 25 7 3f

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl' kockfuatelemzés, tervezés, éves
jelentés, teljesĺtményértékelés' Önértékelés, vezetői feladatok,
minőségirányítási tanácsba való ĺészvétel, adminisztráció stb. (10 o/o)

35 t0 45

Képzśs (3o/o) 6 6 t2

Soron kĺvuli e||enoĺzśls (25Yo\ 74 JJ 107

Összes tevékenység kapacitásigénye 430



feladatelldtásnąk a vizsgálata, a belső kontrollrendszer miikôdtetésének értékelése (JESZ), a
kôzterület-felügłeleti feladatokat ellótó köztiszniselők eg,,éb juttatósainąk ellenőrzése.

A helyi nemzetiségi <jnkoľmanyzatokat éľintő vízsgźt|ati témakör a beszerzési eljaľások
megfelelő sé gének v ízsgáIata.

A fentiek ismeľetébęn és a Bkľ. 31.$ (4) és a 32.$ (1) bekezdései szerint a belső ellenőrzési
vezető által <isszeállított 20|6. évi ellenőrzési terv _ az előterjesztés 2. számú melléklete -
el ő zete s j óv tů.ngy ása a je gy ző r észér o| me gtöľtént.

A Tisztelt Képviselő-testület a20212010. (vI.02.) szźtműhatźrozatźtban d<jntött a Józsefuaľosi
EgészségĹigyi Szolgálat szewezętén belül 1 fő belső ellenőr álláshely engeďéIyezéséről. A
hatáĺozat alapjan a Jőzsefuźtrosi Egészségügyi Szolgálat belső ellenőrzését az alka|mazotĹ
belső ellen& |átja e| azigazgatő áLtal elfogadott 20|6. évi munkateľv alapjan.

A Képviselő-testiilet a 388120|2. (XI.08.) szétmű hatźrozat 4.) pontjában fogadta e| azon
intézkedést, amellyel az önkoľmányzat á|tal fenntaľtott költségvetési szervek vezetői
gondoskodhatnak az á||anháztaľtásról sző|o 20|1. évi CXCV. töľvény 70. $ (1) szerint a
belső ellenőľzés kialakításárő|, megfelelő miĺkĺidtetéséről és függetlenségének biaosításáľól a
Polgáľmesteľi Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda helyett. Ennek megfelelően a költségvetési
szervek vezetoi biztosítjrĺk a belső ellenőľzést.

Az ĺjnkoľmźnyzat tital' a|apított költségvetési szervek belső ellenőrei a Bkľ. 32.$ (3) a|apjźn
megkiildték a 20|6. évi ellenőrzési teľvĹiket _ a Belső Ellenőľzési Iľodĺín keresztĹil _ a jegyz(5

részéte. Az előterjesztés 3. szómú melléklete tartalmazza a kĺĺltségvetési szervek _
Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat (JESZ)' Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és

Gyermekjóléti Kiizpont (JSZSZGYK) és a hozzarendelt kĺiltségvetési szervek 20|6. évi
ellenőrzési terveit.

il. A beterjesztés indoka

Az Mötv.ll9.$ (5) bekezdés és a Bkľ. 32.$ (4) bekezdése szeľint jelen előterjesztésben
szereplő Belső Ellenőrzési Iroda 2016. évi ellenőľzési tervére vonatkozó javaslatok
jőv áhagy ásźůloz Képviselő-testület döntése szfü séges.

III. A dtintés célja' pénzĺiryi hatása

A döntés cé|ja a jogszabá|yi kötelezettség és annak céljanak teljesítése. A Képviselő-testület
megismeri a következő évre vonatkozó tervben szereplő azon vizsgźůanđő témakĺjröket,
amelyekhez kapcsolódó folyamat okat az előkészítő kockĺĺzatosnak talált.
A dĺintésnek pénziigyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Magyarország helyi önkormányzatafuő| szőlrő 2011. évi CLXXXX. tĺiľvény (a
továbbiakban: Mötv.) 119. $ (a) és (6) bekezdések szerint ajegyző köteles gondoskodni - a
belső kontrollrendszeren belĹil - a belső ellenőrzés műkĺidtetésérő| az a|Larháztartaséľt felelős
miniszter źitalkozzétett módszeľtani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembevételével. A helyi ĺlnkoľmanyzat beLső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a
feltigyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
A hetyi önkoľmányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzéséte vonatkozó ľészletes
szabályokat a 37 0 1201 1 . (XII. 3 1 .) Kormányrendelet tarta|mazza.



Az Mötv. 1 19. $ (5) bekezdése és a költségvetési szervek belső kontrollľendszeréró| és belső
ellenőrzéséľől szóló 370|20I1.(XII.31.) Koľm. rendelet 32.s () bekezdése szerint a helyi
önkoľmányzatra vonatkozó éves ellenőrzési teľvet a Képviselő-testĹilet az e|őző év december
3l-éig hagyjajővá.

Kéľemaza|ábbihatétrozati javaslatelfogadását.

Ha.rÁnoza'Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testiilet úgy dĺint, hogy

1. jőváhagyjaaJőzsefvátosi Polgáľmesteľi Hivatal Belső Ellenőrzési Irodájĺának 20|6-2019.
évekľe vonatkozó Stratégiai ellenőrzési tervét ahatźtrozat l. számú melléklete szerint.

Felelős: jegyzó
Hatĺĺľidő : 20|9 -ig folyamatos

f. jőváhagyja a Józsefulíľosi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iľodájrának 20|6. évi
ellenőľzési teľvét ahatźrozat 2. szźmí melléklete szerint.

Felelős: jegyző
Hatĺĺridő: 20|6. december 31.

A döntés végľehajtásńtvégző szervezeti egység: Belső Ellenőrzési Iľoda

Budapest, 20|5. novembeľ 23.

Danada-Rimrĺn Edina
jegyző

tartós tĺívollétében

"/ - //,ĺ,,í7/'/, ,ľĺÍ ?,rr, L -. 
-

U VZ V :,- dr. Mészar Brikt
a|jegyző

Tĺiľvényességi ellenőľzés :
Danada-fumĺín Edina

jegyzo
nevében és megbízźlsából :

,h.kkaą,v
alJegyzo
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Budapest Főváľos VIII. kerĹilet Józsefuaľosi Polgáľmesteľi Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda
Stratégiai ellenőrzési teľve a költségvetési szervek belső kontľollľendszeréľől és belső ellenőľ-
zésérőI szőIő 370lf01 1.[KII. 3 1.) Koľm. rendelet szerint az a|ábbi

A Stratégiai ellenőrzési terv a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzatra, Polgármesteń Hivata-
Iáĺa (tovźtbbiakban: Polgármesteľi Hivatal) és a helyi nemzetiségi ĺinkoľmanyzatokła terjed ki
2016-2019. évekĺe vonatkozóan. Nem konkĺét ellenőrzéseket hatáĺoz meg, hanem a belső
ellenőrzés átfogő céIjaha, źita|a kęzelhető kockázatok cscjkkentéséľe és a belső ellenőrzés
fejlesztésénekfuźnyźlra vonatkozó vá|aszirtézkedéseket, megá|Lapitásokat taľtalmaz.

I. HosszÚ TÁvÚ ci'ĺlgrÍjzÉsnr, sTRATÉGIÄI CELoK

Az önkormányzat fő céljait, stľatégiai céljait a Képviselő-testiilet tita| 104/2015.(IV.16.) szá-
mu hatźrozattal elfogadott Budapest Fővaros VIII. Kerület Józsęfuaros onkormanyzaténak
2014-2019. évekľe szőIő Gazdasági Pľogľarrýa, valamint akozép- és hosszú tävűvagyongaz-
dálkodási terve taľtal mazza.

Az elozo időszak kittizott cé|jai alapján elnyert eľedmények figyelembevételével a Budapest
Józsefuárosi onkormźnyzatnak Józsefuĺĺros hangsúIyos gazdasági fejlődése érdekében leg-
fontosabb céljai:

o a kerületben élő polgaľok, az itt dolgozó vállalkozások gyaľapodása, gazđasági tevé-
kenysé gfü bővĹilése' hos szú távú stabilitásuk me gteremtése,

. az önkormányzat feIađatai ellátásanak teljes körű, jó színvonalon való végrehajtása,
önként vá||a\t feladatainak megvalósításához sztikséges vagyon éľtékének amegőtzé-
se, növelése' a vagyonelemek alakitása,hogy az támogassa az egyensúlyos és hosszú-
távon a binonsźryos kÓzszolg áIat el|túását.

A fő célokhoz kapcsolódóan a Budapest Józsefuaĺosi onkormányzat stratégiai célokat tíJzott
ki és programokat fogadott el: a családokľa épiilő kerületi taľsadalom' a vállalkozáso|<ra épító
keľĹileti gazđasźtg, közbiztonság, közterületek, lakóköľnyezęt, stabi| önkormányzat.

A fentiekben meghatározoÍt célok megvalósításához a Buđapest Józsefuaĺosi onkoľmźnyzat
elkészítettę akozép- és hosszú távri vagyoĺgazđalkođási tervét vagyonelemenként: I<ĺzźrő|a-
gos önkoľmányzatí fulajdonban á||ő nemzeti vagyon, korlátozottan forgalomképes t<iľzsva-
gyon, ilzIeti Vagyon' adópolitika.
A Jőzsefvźltosi Polgáľmesteri Hivatal az önkorményzat célkitrĺzéseinek, terveinek megvalósí-
tásźůloz belső kontľollrendszert és Minőséginínyítási ľendszert mrĺködtet, Minőségpolitikában
r o gzítĺ az irányelveket.

A belső kontrollrendszeľ tafta|mazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabá|yzatokat,
melyek biĺosítj ak, hogy

. az cinkoľmanyzat és a hivatal valamennyi tevékenysége és célja <isszhangban legyen a
szabá|yszerűséggel, szabźt|yozottsźrygal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és
eredményesség kĺivetelményeivel,

. az eszközökkel és foľásokkal valő gazdálkodásban ne kertiljön sor pazarlásľa, vissza-
élésre, ľendeltetésellenes felhasználásra,

. megfelelő, pontos és napľakészinÍormációk álljanak rendelkezésre a műkcidéssel kap-
csolatosan, és

o a belső kontľollrcndszcľ harmonizációjálra és ĺjsszehangolására vonatkozó jogszabźiy-
ok végrehajtásľa keľülj enek a módszertani útmutatók figyelembevételével.
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A belső ellenőľzés hosszú távú célkihĺzései és stratégiai cé|jai igazodnak az önkoľmányzat 4
éves Gazdasági Programjĺĺnak és vagyongazdálkodási tervének a megvalósításźůtoz, biztosítva
hosszú távon az önkormźlnyzat és hivatal által mfü<jdtetendő belső kontľollrendszer megfele-
lőségét, hatékonyságát.

A belső ellenőrzés hosszú távú célkitűzései és stľatégiai céljai a kiĺvetkező 4 évre:
o objektív e|Lenórzó és tanácsadó tevékenységével növelje a Budapest Józsefuĺĺrosi on-

kotmtnyzat, Polgiíľmesteri Hivatal és a felügyelt kĺiltségvetési szervek műkcjdésének
eredményes sé gét, hatékonyságát és gazdaságo s ságát,

. az ellenőrzési tapaszta|ato|<ra, az ellenőrzési eredményekérÍ. szęrzett iďormációkĺa
a|apom a a, j ó gyakorlatok'' bemutatása és j avaslata a v ezetők tészére,

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

o a stratégia 4 éves ciklusa aLatl. a vizsgálatok valamennyi kulcsfontosságú folyamatra
terjedjenek ki, a megfelelő ellenőľzési típus kivźiasztásával,

o a stľatégia 4 éves ciklusa alattva|amennyi vizsgá|hatő szervezet érintve legyen,
. a belső ellenőrzés minőségbiĺosításának további fejlesztése.

A felsorolt hosszú távú célkitűzések és stratégiai célok a helyi nemzetiségi önkoľmanyzatok
belső ellenőtzésére is érvénves.

II. A BELSo KoNTRoLLRENDsZEn Ár-ra.r-ÁNos ÉRTÉKELÉsE

A belső kontrollrendszeÍ a költségvetési szerv vezetoje á|ta| a kockázatok kezelésére és tár-
gyilagos bizonyosság megszeľzése érdekében kialakított és mfüĺjdtetett folyamatrenďszet,
amely azt a cé|t szo|gá|ja, hogy a Polgármesteri Hivatal és a helyi önkormrínyzat fő céljai
megvalósuljanak:

o tevékenységeket szabá|yszerúen, gazdaságosan, hatékoĺYffi, eredményesen hajtsa
végte;

o teljesítse az eIszźlmolási kötelezettségeket;
. megvédje az etőfonásait a veszteségektől, karoktól és a nem rendeltetésszęľiĺ haszná-

lattól.
A Polgĺáľmestęri Hivatal, a helyi önkormrĺnyzat és a helyi nemzetiségi <lnkormányzatok belső
kontrollręndszer létrehozásáért, műktidtetésért és fejlesztésétt a Jegyző felelős.
A Belső Ellenőrzési Iroda célja, hogy ahivata|, az önkormźnyzat és a helyi nemzetiségi ön-
kormányzatok belső kontrollrendszeľének továbbfejlesztése érđekében rendszerszemléletti
megközelítésii, a belső kontrollrendszer elemeire épülő, összefoglaló éľtékelésre lehetőséget
adó ellenőĺzéseket v é gezzeĺ'

A hĺvatal' helyi tinkormányzat és helyi nemzetiségi łinkoľmányzat belső kontľollľend.
szeľ elemeinek áItalános értékelése:

Kontrollkömyezet
A Polgármesteri Hivatal ľendelkezik a|apítő okirattal, Képviselő-testtilet által elfogadott szeľ-
vezeti és működési szabáIyzattaI, az előíľt követelményekkel.
Az onkoľmányzat rendelkezik a Képviselő-testiilet által elfogadott gazdasági programmal és
vagyongazdálkodási terwel, és a Képviselő-testrilet megalkotta a szervezeti és működési sza-
bá,Iy zattr ő| szóló renđeletet.
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A Jegyzo ęlkészítette a helyi nemzetiségi tinkormanyzattal töľténő együttĺnfüödési feltétele-
ket ľögzítő megállapodás tervezetét, mely az önkoľmtnyzat és a helyi nemzetiségi önkor-
mźny zatok r észér o| el fo g adásľa kerültek.
A Polgármesteri HivataI, az oĺlkotmźnyzat és helyi nemzetiségi ĺinkormányzatokkülön-ktilön
rendelkeznek számviteli politikával és ahhoz kapcsolódó szĺímviteli szabá|yzatokkal (pénzke-
zelésiszabá|yzat,IęItźtrozźsi,éľtékelésiésszámlaľend).
A legyző szabáIyozta a hivata| és az önkormtnyzat szabáIytalanságok kezelésének rendjét,
tęwezęt szinten a helyi nemzetiségi önkormanyzatok'ravonatkozóan is elkészült.
A Polgáľmesteri Hivatal alapfolyamatokĺa vonatkozóan ľendelkezett ellenőrzési nyomvona-
lakkal' melyeket évente feltilvizsgál és ahiáĺyzó folyamatokľa vonatkozőanaz újakat elkészí-
ti.
A Polgáľmesteľi Hivatal dolgozói _ az eďdígvizsgźit témakörök alapjźn - rendelkeznek mun-
kaköri leírással, akoztisztviselők teljesítményértékelése az e|őírt foľmában készül el.
A Képviselő-testiilet elfogađta akoztisztviselőkľe vonatkoző Etikai SzabáLyzatot.

Kockázatkezelési ręndszer

A Polgáľmesteri Hivatal kialakítottakockázat kezelési ľendszeľét, melyet a minőségirányítási
rendszerdokumentáció keretében szabá|yozolt, kockázatkezelés eljarás címen. A kockázatok
azonosításával, elemzésével, nyilvźntartásźwal és nyomon kcivetésével összefüggő feladato-
kért a kockazatkezelési felelős felel.
A kiemelt kockźzatotjelentő csalás, komrpció kezelésére vagyonnyilatkozatra való kötelezet-
tek kĺirét a Polgáľmesteri Hivata| és az onkormányzat szervezeti és múködési szabá|yzatai
tarta|mazzák.

Kontrolltevékenysé eek

A kontľolltevékenységek részeként biztosított apénzugyi döntések dokumentumainak ęlkészĹ
tésével kapcsolatban a folyamatba épített, elózetes, utólagos és vezętóí ellenőľzés a k<iltségve-
tés tervezése, a beszeľzések lebonyolítása' a vagyonhasznosítási tevékenység és támogatások
elszámolása vonatkozásában. Az ađott folyamatok szabáIyozźtsakor rögzítésre keľĹilnek a
konkrét kontrolltevékenység felelő se, annak módj a.

A kulcskontrollokra (teljesítés-igazo|ás, érvényesítés) vonatkoző szabá|yozás ľészleteit a köte-
Iezettségvállalásra, utaLványozásta,péĺlzligyi ellenjegyzésre, érvényesítésľe és teljesítés igazo-
lásra vonatkoző e|jźlrási rend tartalmazza, mely kiilön késziilt ahivatalta ĺjnkoľmányzatta és
nemzetiségi <jnkormányzatoka vonatkozóan. A polgáľmesteľ, a jegyző, az elnök írásban fel-
hata|maztźk és kijelölték a kĺitelezettségvállalásra, utalványozásra, a teljesítésigazolásra jogo-
sult személyeket. Péĺlziigyi ellenjegyzésre és éľvényesítésre jogosult személyek rendelkeztek
a jogszabá|yban előíľt végzettséggel és számviteli képesítéssel.
A Közszolgá|atíSzabá|yzat rendelkezik a munkakĺjr átadás-áBrételéről és annak dokumentálá-
saró1.

Infoľmáció. kommunikáció

A Polgáľmesteri Hivata| szervezeti és működési szabályzatábarl ľĺigzítésre keľült a szęrveze-
ten belüli és kívüli iďormációaľamlás rendje. Külön szabá|yzat készült az adatvédelmi és

adatbiztonsági eljarásokÍól. A Polgármesteri Hivatal rendelkezik azínformatikai ľendszerének
haszĺáIatźnakszabáIyozásźrő|'
Az iľatok iktatásával, az íratforgalom dokumentálásának, nyilvántaľtásźnak, selejtezésének,
megsemmisítésénekrendjétlratkezelésiSzabáIyzatszabéiyozza.

Monitorins ľendśzeľ
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A Polgármesteri Hivatal szervezęti tevékenységének és a célok elérésének nyomon követésére
szo|gźůő eljárásokat, eszközöket, mutatószĺímokat' beszámo|ási kĺjtelezettségeket a Monitor-
ing Straté g iáb an rö gzítette.
A hivatal, az önkormtnyzat és nemzetiségi önkormányzat belső kontrollrendszerének mfüö.
déséľől a controlling referens éves beszámolót készít, amely aLapjźn a jegyző ĺyíIatkozatbarl
értékeli a belső kontrollrendszer minőségét és szĹikség esetén további Í-ejlesztéseket íľ elő.
Az onkormányzat igénybe vesz kĺinywízsgá|őta költségvetés, zźrszźtmadás felülvizsgáIatźra.
A hivatalt, önkoľmányzatot, nemzetiségi önkoľmányzatot érintő külső ellęnőrzés nyíIvźntartá-
sát a Belső Ellenőľzési Iľoda vezeti a szakmai szewezeti egységek adatszo|gá|tatási alapján.
A monitoring rendszet részétképező belső ellenőrzést az operativ tevékenység1ől fiiggetlenĹil
a jegyzó külön szewęzęti egységként közvetlen az a|źtrenđeltségébe utalva kialakította, bińo-
sítva a szervezetí és funkcionális fiiggetlenségét.
A Polgármesteri Hivatal ľendelkezik Belső Ellenőľzési Kézikönywel. A belső ellenoľzési
vezętő elkészítettę a Stratégiai tervet, az éves ellenőrzési terveket, az évesjelentéseket és ösz-
szeá||itotta az ö s szefo gl al ó éve s j elenté s eket.

III. KocxÁ ZATIľľľyBzox És ÉnrnKELÉsÜK

A belső ellenőrzés stratégiai szemléletű megközelítésének kulcsa akockázatítéĺyezőkbeazo-
nosítása az önkormányzat, a hivatal és a felügyelt k<ĺltségvetési szervek fo célkitrĺzéseinek
tükľében.
Akockázati tényezők az alábbiakból tevődnek össze:

o ktilső kcirnyezeti kockázatok: jogi és szabá'|yozási, gazdaságihe|yzetvá|tozásai, infľastruk-
tuľális kockazatok, elemi csapás

o belső működési kockázatok:
o pénzngyi: kĺiltségvetés, biĺosítás, proj ekt, benlhźnás, karokozás-csalás, bino -

síték
o tevékenységi: stľatégia, működés, információ, ellenőrzés, híľnév
o embeľi erőforľások: humánpolitika, egészség és munkavédelem.

Eredendő kockázatnak tekinttink minden olyan eseméný, cselekméný, mu|asztźlst, egyéb
tényezót, amely lényegi befolyással lehet a hivatal és önkoľmĺányzat cé|h'ltúzéseinek megvaló-
sítására. Akockázatok beazonosításra és értékelésre kerültek. A kockazat bekövetkezésének a
valószínűségét 1-10 skálĺán (1 kicsi, 10 nagy), aszervezętľe gyakoro|thatását 1-5 skálĺán (1
kicsi, 5 nagy) értékeltĹik. A bekĺjvetkezésva|őszínúségének és hatásanak szorzataként kapott
pontszámok alapjan a kockázatokat magas, közepes, illetve alacsony kockázatl' kategőńába
soroltuk. A kockźzatelemzést, az azonosított kockázati tényezőket és azok szęwęzętre gyako-
rolt hatását a stratégiai ellenorzési terv melléklete tartalmazza.
A felméľt, majd kiértékelt kockźnatok tulajdonképpen a kockazatok tényleges kezelésének
előkészítését jelentik. Ezek a|apozzźlk meg a konkĺét lépéseket, vá|aszreakciókat, amelyek
célja, hogy csĺikkentsék, illetve megsziintessék a magas' közepes kockázatokat, bíztosíNa
ęzźital a hivatal és önkormĺĺnyzat belső kontľollľendszeľének a hatékony mfütjdését.
A magas, közepes kockázatok csökkęntése érdekében a stľatégiai el|enőrzési tervben rogzített
ellenőľzési témakĺjrtjk és prioľitások a 6. pontban keľĹilnek meghatározásra.

Iv. A BELso ELLENŐRznsnr voNATKoZó FEJLEsZTÉsIrs rÉpzÉsITERv

A belső ellenőrzési fejlesztési teľv elemeinek célja a nemzetközi eIlenorzési standard eIjará-
soknak való megfelelés vagy eljáľásokhozva|ő igazodás, az e||enőrzési módszerek és techni-
kák fejlesztésével és alkalmazásával az e|Ienőrzési munka hatékonyságának ncjvelése.
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A fejlesztések keľetében az ismeretek al<tualizáIása és bővítése szfüséges' melyek különféle
tovabbképzéseken vaLő résnlétellel valósulnak meg.
Az éves képzési tervek összeállítása az egyéru szakmai fejlesztést, a speciális tudást igénylő,
valamint a kĺjtelező belső ellenőtzés szakmai és kĺjztisztviselői képzések figyelembevételével
töľténik.
A széleskönĺ, illetve mélységében részletes ellenőrzési és tanácsađási tevékenység iranti
igény kielégítéséhez és a helsŕĺ ellenőľzés hatékonyságéłnak a növeléséhęz_kapaęitás fęlmé-
rés alapjan - a belső ellenőri létszźm növelése szfüséges.

A belső ellenőľzés fejlesztési teľvének elemei:

o a belső ellenőrzési módszerek, Í$ vizsgáIati eljaľások, ellenőrzési technikák megisme-
rése és alkalmazása, különtjsen a kĺjztulajdonban á||ő gazdasági tźrsaságoknál, vala-
miĺt az adott támogatások fę|haszná|źlsanak és elszámolása terén,

. az eL|enőrzési tapasztalatok, eredmények, hasznosulása érdekébęn az eľedmények
részlętezése az belső ellenőrzés éves beszámolójában,

. a belső ellenőrzés minőségbiztosításának további fejlesztése.

V. SztirsÉcns ERóFoRRÁsoK FELMnnÉsp (I,ÉľszÁnł, xÉľznľľsÉc, ľÁnGYI FEL.
ľnľnr,nx)

A belső ellenőľzés létszám, képzettségi feltételei
A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája 2 fő belső ellenőrrel biztosítja az önkor-
mźnyzat, a hivatalbelső ellenőrzését, A helyi nemzetiségi ĺinkormanyzatokbelső ellenotzését
azönkormźnyzatta|kötöttmegállapodása|apjźnvégzi.

A belső ellenőr<jk a kormĺĺnyľendeletben meghatározott szakirányu szakképzettségge|, az á|-
|anhźntartásért felelős miniszter által kiadott engedéllyel és a kote|ezo továbbképzésekľől
tanúsítvannyal rendelkeznek.
Jellemzően a speciális tudást igényelő ellenőľzések az informatíkai, oktatási, adő e|Ienórzé-
sekľe kül s ő szakértők, me gbízottak i génybevételével töľténik.

A belső ellenőľzés tárgyi feltételei
A belső ellenőľzésľe vonatkozőan atargyi feltételek az a|ábbiak szerint biztosított:
o Helyiség; a belső ellenőľzés iroda helyiségei biztosítottak, a helyszíni vizsgálatok ideje

a|att a zavarta|an munkavégzéshez külĺjn helyiségről kell gondoskodni az e|Ienőtzöttek-
nek.

. Gépek, felszerelések: abelsó ellenőľ a Hivatal á|ta|binosított számitógépet, iľodai eszkĺi-
zoket, telefont, intemetet, elektľonikus j ogtárat hasznźija.

o Iníormációs igényekbiztosítósa:
o a vezetői értekezletek, a Képviselő-testiileti iiléseken valő résméte|, a Jegyzóvel

történő személyes megbeszélések,
o aHivata| közös hźůőzatímeghajtójĺán létrehozott szervezeti fudásbázis (ügyintézést

könnyítő információs és adatbazis)
o szakkönyvek, szakmai kiadványok a Saldo Zrt.-tő|
o szal<nai megbeszélések, továbbképzések, a Belső Ellenőľtjk MagyaľoľszágíFőru-

mán (BEMAFOR) útján töľténik.

VI. Er-r-oľonznsr PRIoRITÁSoK És AZ ELLENonzpspx GYAKoRIsÁc.q.

A belső ellenőrzés vizsgźĺIhatja a helyi önkormĺányzat áItaI a|apított és felügyelt költségvetési
szerveket, helyi önkormétnyzat többségi írźlĺyítást biztosító befolyása alatt műkĺjdő gazdaságí
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taľsaságokat, kozhasznű taľsaságokat, a vagyonkezelóket, továbbá az ĺjnkormźnyzat źital
adotttámogatásokfe|haszná|ásátakedvezméĺyezet1eknél.
A stratégiai ellenőrzési terv melléklete tarta|mazza a Budapest Józsefvaľosi onkoľmányzat
źital alapított költségvetési szervek és fulajdoni részesedésével mfüödő gazđaságí társaságok
listáját.

A stratégiai ellenőrzési terv pľioritásai és az ellenőľzések gyakorisága a hivatali és önkoľ-
mźnyzati feladatellátáshoz kittĺZött célok értékelése és a tevékenységek kockazatelemzése
alapjtn keľiil meghatározásra. Koncęntľálva a pénzi,gyi, tevékenységi és az emberi erőforrás
magas' kĺizepes kockźuataíľa a belső ellenőrzés kcizéptávon az alźŕbi ellenőrzési témźl<at - a
megadott gyakorisággal - tervezi vizsgálni a kapacitás függvényében:

A környezęti vá|tozások figyelembe vételével t<jľekedni kell a törvényi ellenőrzési kcitelezett-
ségek, az e||ęnorzési igények és lefedettségek teljesítésére. AvizsgáIatok során ľendszerelle-
nőrzések alkalmazźsa a céI, melyek az e|Ienőrzĺitt teľĹiletek átfogóbb értékelését biztosítjfü.

Vil. ZÄľo RENDELKEZES

A Módosított Stratégiai e|Ienőrzési terv a 2013-2016. évekľe vonatkozóan hatá|yát veszti,
helyébe 20|6.janurĺľ 1-jével a20I6-2019. évekľe vonatkozó Stľatégiai ellenőľzési terv lép.

MBr,r-Éxr-Bľnx:
Kockźzatelemzés
A Budapest Jőzsefvźrosi onkormányzat áItaI alapított költségvętési szervek és tulajdoni ré-
szesedé sével működő gazdasági taľsaságok listáj a.

Budapest, 2015. november 1 9.
//"

uĺ,h-.,iĺnu, r1e4.ł/? a-ł.4
MaJerné Bokor Emese

Belső Ellenőrzési Irodavezető

Ssz. Ellenőľzési téma El|enőľzés gvakoľisága

I

A ktiltségvetés tervezése' e|óirtnyzaÍ felhasználása, a működéshez
pénziigyi fedezet biztosítása, kapott támogatások és bevételek teljesĹ
tése. a beszámoló készítése

évente

2.
A beruházások, projektek összeállítása, jóváhagyása, majđ megvaló-
sítása és aze|ért eredménvek éľtékelése

2 évęntę

J. Létszámgazdálkodás, fluktuáció, ęgyéb iuttatások 2 évente

4.

Jogszabályok, helyi szabályozások (kialakítása és aktualizálása) és a
ręndęlkezések betartása, kozbęszerzések, beszerzési eljiírások' kont-
rolltevékenys égek szabá|yozása és azok betartása, intézkedések nyo-
mon követése

folyamatos (minden v izsgźůat
soľán)

5.
A kötelezettségvállalások alakulása, ktilső szolgáltatók igénybevétele folyamatos (minden v izsgźlat

soľiĺn)

6.
Az új tevékenységek, folyamatok megszervezéséhez tanácsadás és
illętve a svakorlati mesvalósítás vizspáIata

bevezetés évben, illetve beve-
zętést követő évbeĺr

7.
Lz ađott támogatások odaítélése és elszámolási rendszerének vizsgá-
Iata

2 évęnte

8. Kötelező és önként feladatok ellátásának vizssá|ata 2 éventę
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Kockázat típusok

I

N\Ń

a

Jogi és szabályozási
rendszer vá|tozása

,, Gazdasági kłirnyezet
változása - monetáris

3.
Gazdasági kłirnyezet

vál|tozása - fiská|is

4.

Kockázati tényezók

Jogszabályok és szabályok t<ibbszciri mÓ-
dosítĺĺsai vźl|toztatják a feladatok, tevé.
kenységek folyamatos ellátását, źLtszęrv ę-
zések.

Infrastrukturá|is

A hitę|ęk kamatainak avtl|tozäsa^ infláciÓ

KOCKAZATELEMZES

E|emi csapás

6.

N

ěl)

N
\9

AdÓpolitika

A nem megfeleló vagy hibás infrastrukhira
me gakadá|y o zhatj a a fel ad atel l átását.

Kiiltségvetési

Va|ríszĹ
núséee

1

Rekłiweŕkezás

Tuz, źrviz vagy egyéb katasarőfák hatással
lehetnek a kívant tevékenység elvégzésé-
nek kéoessésére.

Károkozások - csalás

1...10

8.

[Iatása

Biztosítások e|maradá.
sa

A tevékenység ellátásánál forrás hiány. a
fonás egy részének a befolyása bizonyta-
lan, ęlore pontosan nem számíthatÓ, a
gazdasägi k<irti lmények b efo lyáso lj rák.

a

1...5

Pontszám

9.

8

b

Kockázati
tényezó érté-

ke|ése

Projekt' Beľuházási

Szabá|ytalanság észlelésének a hiánya.

c=a+b

5

5

A biaosítás elmulasztásą nem érvényesĹ
tése. Szerzodésben felelóssésvállalás.
garancia. iÓtállás hiánva

A belsó e||enórzés az a|ábbi pľioľitásra és témáľa
helyezi vizsgá|atainak s |yát.

8

40

5

M/K/A

4

5

Nem megfeleló dtintések meghozata|4 a
beruházások nem teljestilnek k ltségvetési
vagy funkcionális határidoľe

Sorrend

f5

z

M

J

40

n

E||enórzés témakłjre

T2

K

I

4.

,Ą kłizbeszerzési tłirvény
vá|tozása miatt a kłizbe-
szerzések, beszeľzések
vizsgá|ata han gs |yt ka p

M

4

5

5

A

40

I

4

4

Ellenórzés
gyakoľisága

Bevéte|ek te|jesítése' hátra-
lékok csłikkentése

J

20

8

M

folyamatos
az adott

témakłiľnél

12

5

K

I

.Ą kłĺltségvetés teľvezése,
e|óir źny zat feI haszná|ása' a
miikłjdéshez pénziigyi
fedezet biztosítása' kapott
támogatások

40

A

4.

évente

KontroIltevékenységek
szabá|yozása és betartása

M )

A beruházások' projektek
iisszeál|ítása' jÓváhagyása'
majd megvalÓsítása és az
elért eredmények értéke|é-
se

évente

folyamatos
az adott

fémĺ|łłiľné|

2 évente
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t0. Biztosíték

11.

N\Ń

BO\o

o
\o
o
tr

Stľatégiai

A tartalékfoľrás tęrvezése és a (k<iltségve-
tési tartalék) nem megfeleló fęlhasználasa.

12.

A stratégiai tervek felĺilvizsgálatának,
a|đua|izźl|ástnak elmu lasztása . Az átszęr-
vezések kockĺĺzatelęmzés né|kĺili mepvalÓ-
sítása.

Múk dési

13.

A célokkal valÓ azonosuliĺs hiráĺrya. A nem
megfelelo szabź y ozźlsi ktimyezet, az adotí
támogatások odaítélése és ęlszámolási
rendszeľének kialakításą a ktitelezó és
nként vál1alt feladatok nem mesfelelo

el1átása

InfoľmáciÓs

t4.

.cÉ

L5
\oŃ
LN
9.đ

.- 
'jŕ6:

15.

EIIenórzés

A d ntések elókészítésének' elbíľálásanak
elhrizÓdása. Az ismeretek illetve azok
áĺamlásanak hiány a a v ezetoi, Ĺigyintézói
szintek k z tt

6

16.

Hírnév

5

IIumánpoIitikai

17.

A kontrollok hiónya v agy megbízhatÓsága
nem meefeleló

I

Egészség és munkavé-
delem

30

A nyilvánosságban kialakult ĺossz hírnév
negatív hatást fejthet ki.

)

7

A sztikséges szám 
' 
megfeleló képesítésti

személyi ál1omány, fluktuáciÓ

40

K

5

Nem megfelelĺĺ munkak ri.ilmények kiala.
kítása

M

5

35

A kiite|ezettségválIalások
alaku|ása, kĺiIsó szoIgá|ta-
tÓk igénybevéte|e

4

6.

7

K

Az rij tevékenységek' fo.
|yamatok megszervezésé-
nek vizsgálata

20

5

6

4.,7,,8,,

4. Szabźiy ozás (kiala kítása
és aktualizá|ása) és a ren-
deIkezések betartása
7. A támogatások vizsgá|a.
Ía
8..Ą kiite|ezó és iinként
feIadatok vizsgá|ata

8

35

J

folyamatos
az adott

témakłirné|

K

5

4

t8

4.

mindenkori
átszervezést
kłivetó év

K

Szabá|yozás (kialakítása és

aktua|izálása) és a rende|-
kezések betartása

40

Á

4.folyamatos

7.2 évente

8. 2 évente

K

4.

L6

Kontrolltevékenységek
szabä|yozása és azok betar-
tása' intézkedések nyomon
k vetése

M

A

3.

folyamatos

Létszámgazdá|kodás'
fl uktuáciÓ' egyéb juttatá-
sok

folyamatos

2 évente
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Kłi|tségvetési szeľveV
gazdasági társaságok

Ahr.70.s (1)
bekezdése szerint
a be|só e||enóľ-
zésró| a kiiltség-
vetés szerv veze-
tóje k teles gon-

doskodni.

]:TĘ'o'IłlttEgJp.TEsIti
.:'. 

'. ŚzĚltVE*K.. ....' ..'.l

Aht. 70.s (1) bekezdése szeľint
az irényitő szerv - képviseló-tęsttilet . belsó ellenórzést végezhet.

a) az irtnyittsa a|á tartoző bármely kii|tségvetési szervné|,

b) a saját vagy az iĺĺínyításą feltigyelete a|á'tartoző ktiltségvetési szerv haszná|attlba,
vagyonkezelésébe adott nęmzeti vagyonnal valÓ gazdálkodás tekintetében,

c) az irárryítÓ szerv által nÉjtott kłiltségvetésĺ támogatások fe|haszná|ásáva| kap.
csoIatosan a kedvezményezettekné| és a lebonyo|ítĺí szerveknél,

d) az irányításaa| tartozó bármely, a kiiztu|ajdonban ál|Ó gazdasági társaságok
takarékosabb mĺiktidéséľól sz |ćl2009. évi CXXII. ttirvény l. $ a) pontjában meghatá-
rozott ktizhrlajdonbaĺr á|l gazdasźryi társaságnál.

I. PoIgármesteri Hiva.
tal + he|yi nemzetiségi
iinkormánvzatok

.ä .ä
É@s's6P.e*
OJ

II. Jĺízsefváľosi Szociá.
lis SzoIgá|tatő és
Gyermekjĺí|éti K z-
nonŕ

.^O.ňä
-Ô(){:
E.H B
s,5 >

!86
6

III. NapraforgÓ EgyesĹ
tett ovoda +14 tagrívo-
da

] : ]]!:::i.] ].i.].ĺ]i

IV. JÓzsefuárosi Egye-
sített Błi|csódék
V. Jĺízsefvárosi Egés-
zsésĺisvi SzoIsá|at
.. lGAzDAsAGI.iľiliR.l:.. 

l.śĺsÁcłix ..

x

100%:os Önkormlinyza-
ti talaÍdon

x

I. JÓzsefvárosi Gveľ-
mekek Udiiltetésééľt
K zhasznrĺ Nonpľofit
Kfr.
II. JÓzsefváľos Kiiziis-
séoeiért Nonnľofif Zrĺ

III. JĺÓzsefvárosi Gaz-

Môtv.l19.s (4)
bekezdése szerint

a helyi tinkormtny zat be|so ellenorzése
keľetében gondoskodni kell a feltigyelt
k ltségvetési szervek ellenórzéséról is.

a) + b) szęľint

a) + b) szerint

a) + b) szerint

a) + b) szerint

37 0 ĺ20||.(XĺI.3 1.) Korm. ľende-
|et hatá|ya kiterjed

1.$ (2) bekezdés szerint:
a) az Aht3.ábn felsoroltakra (helyi
Önkormányzat, helyi nemzetiségi
ônkormányzat, jogi személyiségtĺ
társulás, téľségi fejlesztési tanács'
és az e|óbb felsoroltak által iľánví-
tott kciltségvetési szervek)

b) a fentiekben felsorolt szervek
által alapított vagyonkezeló szer-
vęzetekľe

I i::,:tit: t: : : t, - tt I l

c)+d) szerint

c)+d)

c)+d) szerint

szerint

M tv.I19.6(4)szerint

M tv.l l9.$í4) szerint

Mĺitv. l 19.6í4) szeľint

MÖtv.l19.öí4) szerint

a) szerint

a) szerint

a) szerint

a) szeľint

a) szerint

L8
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IX. Jĺízsefvárosi Egés.
zségkłizpont Ingat|an-
fejlesztó és

tagoWszavazat:7,4o/o
(153 sz.) JÓzsefrárosi
onkormányzat + 92,60/0
(1927 sz) GEOROSCO
Medical Kft.

t|anhasznosító Kft.
Nem k ztulajdonban levo gazdastlgitarsaság

fo





EIlenóľizendó kiiItségvetési
szervek, szervezetek

l ' Jőzsefoaĺosi Gyermekek
Üdĺiltetéséért KÖzhasznri
NonproÍit Kft ./Tulaj donosi
dcintést kĺivetóen a feladatot
e|látő szeĺvezet

2. JÓzsefuáros Kciztisségeiért
Nonpľofit Zľt.

Tárgy: Az iidĺiltetés (pl. oktatásĹnevelési intézmények számáĺa ĺidtiló,
gyermektáboľ mrikcidtetése, id<ĺskoruak pihenésének biztosítasa), mint tinként
vállalttinkormtlĺyzatif e|adatellátásnakavizsgá|ata
Cé|: annak a megźilapiÍttsą hogy a feladatellátás megszervezése és az
Önkormányzat által biztosított fonásfe1hasznźiźs a jogszabtiyi elóírásoknak
megfelelóen t rtént-e
Mĺídja: adatbekérés, helyszíni ellenorzés
Vizsgá|t idószak: 20|4.év. 2015, év

JizsnrvÁnosl PoLGÁRMEsTERI Hryłľnĺ, Bnr.sŐ Er,r,tľonzÉsl Inoo,ą,
20|,6. ÉvIELLENŐRZÉSI TERvE

Az e||enórzésre vonatkozÓ stratégia

3. Jőzsefirarosi Egészségĺigyi
Szo1sálat

Athozat a 2015. évi tervbrĺl
Tárgy: Az cinkormányzat -kőte|ező feladatellátásľa - kciltségvetésból nyujtott
támogatás fęlhasználásĺĺnak és elszámol ásanak vizsgá|ata
Cél: annak a megállapításą hogy a nyujtott támogatás rendeltetésszerŕien kerii|t
felhasználásra és elszámo|ásra a kcizfeladatot ę1látÓ részéról
MÓdja: adatbekérés, helyszíni ellenŐrzés
Yizsgá|t idószak 20|4. év' 20l5.év

4. JÓzsefuáľosi Polgĺírmesteľi
Hivatal

Táľgy: A belsó kontrollrendszer mrĺktidtetésének értékelése
Cél: annak a megállapításą hogy a belsó kontrollrendszer kialakításą
mtĺkcidtetése megfelel-e a jogszabályi elóírásoknak.
M dja: adatbekéľés, helyszíni ellenórzés
Vizsgált idószak: 20|4. év.2015. év

5. JÓzsefuáľosi nemzetiségi
<inkormányzatok

Tárgy: A k zteriilet-feltigyeleti feladatokat ellátő k ztiszfviselók egyéb
j uttatrísai nak ellenórzése
Cé|: annak a megállapítás1hogy az adhatő juttatLísok szabályozása megttiľtént-e,
a gyakorlat a szabtl|yozásnak megfelelően t<iľtént-e.
M dja: adatbekéľés, helyszíni ellenórzés
Yizsgál|t idószak: 2015. év

osszesen az e|lenórzési napok száma az e||en ľzések teljesítésébez:
ľluoapest, fU

Tárgy: A beszerzései eljárások megfelelóségének vizsgálata
Cé|: annak a megállapításą hogy a jogszabályi e|oírásnak megfelelón a
szabtiyozäs megt rtént.e, biztosított-e a szabtt|yozćs és a gyakorlat kcizĺitti
<isszhang
M dja: adatbekérés, helyszíni ellenórzés
Vizsgá|t idószak 20|5.év

Azonosĺtott kockázati
tényezók

ovember 19.

Még nem vizsgált
témakcĺľ. szervezet

,4|",ą)^
Készítętte: oťł.ąĺ,,--e /tsLn ä.4.<

Majeľfié Bokor Emese
Bęlsó Ellęnörzési Irodavęzetó

Az e||enórzés
típusa

Feladat átszervezésękból
eredó kockiázatok

elöteľj esztés 2. suÍmli melléklete

Teljesítmény
ellęnorzés

Az
e||enóľzés
iitemezés

e

Az utolsÓ vizsgá|at
ęltelt idó és még
vizsgált témak r

Erófoľrás
sziikségIet
(ellen ri

nao)

Feladat átszervezésbĺĺl
eredó kockazat

(ktiltségvetési szeľvtól a
hivatalba keľĺilt a feladat)

PénztigyĹ
szabályszertiségi

2016.1.
neg;redév

Óta

Belsó E|lenórzési
Iľoda elIenórzési
funkciÓja szeľint

nem Rendszeľellenorzés

40

2916.
I. és II.

negzedév

helyi szabályozás nem
megfeleló kialakítása

Helyi
nkormányzat

belso ellenorzése

Pénztigyi-
szabályszeriiségi

2016.11
negyedév

59
Helyi

ĺinkormányzat
belsó ęllenorzése

Szabályszeriĺségi

2016. III.
negyedév

60
Felĺigyelt

k ltségvetési
szeľv ellenorzése

2015.tv.
negyedév

30

..pĺinada-Rimán Edina jegyzo

Hivatal belso
eIlenórzése

45
Helyi nemzetiségi

<inkoľmányzat
be|so ellenórzése

234

2t





ĺozsgr'ľĺnosĺ rĺľnszsuctÍcľr szor,ci{laľ
10s4 Buđapest, Auľĺĺľa u.22.Ż8.

Józsefváľosĺ Egészségiigyĺ Szolgálat
201'6. évĺ belső ellenőľzésĺ teľve

ľ)áturn: 2015. novembeľ 16.

ľ)okultrerltunr cínle: 2016, évj be|ső ellęlrőrrési terv

Dokurnentuur kódja:

tn: |ĺL5
Változat szárná:

Élvénybe lépés;20 i6.01.0l



-ľozsrľv*nosr ucrszsÉcucyľ szorcltĺ*ľ
1084 Bu<Iapest Áuľoľe u,ż2.ż8,

tl:t: 2ĺ15
Változal szállla:

ŕjn'érryĺ:e lépás:20 l ó'0 l.0 1

Készítętte E|Iollőriz/ie Jóváhasvta

Név: Álnrási lbolva llenl ľelevalls Dľ. Kornknai.András

Beosz"tłĺs: belső ellęnőrzósi vczetó

Alráíras;
.."ĺ<.:: -*=ĺ 1

Dátrun: ,łoĺ_r., lł , 4{'



3" 2016. ővĺ be|s elleniĺľzésĺ fcladatolĺ és belsó ellenóľzéselr teľvezćse

:';l:i::.jŕi j']:!í'łŕ]j

l1ĺ11.iiiíiJ
,.: ,:. r..iri.'ii,
. .r li.airrtll::
,:r. rr. i;;r..lll;.rl
1,.. 1 ',i.,iit;

JlusET.vÁ.RosI EGÉsusÉGtIGYI szoLGÁLAT
1084 Budapest .&uľlľa uż2.28.

20 l 5' ćvĺ tĺsszefog|alő eltenőuési
jeIoltćs

I(ockťrzatelemzés clkészítése ą
stľatégiai tetvlrez szcn,ezcti egységek
1rer,onásával

ĺ:i

Beĺsó e|lenijr.zési sĺratégiai teľv
kćszítése }aI 6 -2019, évclac

'ri::r i):. ::i.fi :i. lili:l]!. i :.l'..łlliłll :i]i ĺ'ji: :jii j:i

łł.;;olĺtäiłiffiffii
ii l'.,..i: '.iěĺyezĺIii.. ... .l .:..i
,-t. 

,, " 
' 

r ., i:' : 
,,. ,:, . ,.,, . -.t., ,

20l7' ĺ!r,i c||cn ľzési teľv lĺészítćse

.ľant1osaclás 
ł9s Taľtalél< a sĺlľon kír,ĺ.ili

elIcntjľeése|ęľc 20 oÁ

(lrrćľtćlcc 10-30 % k<iziitt szol<ásos)

DokuneirĹrtm cílne: 20l6,'évi bclstj ellen{Jrzési teľv

Dolcrrtn'enftlm kÓclja :

tn.ť f;ĺffi
':,1;,ffiffi,...-,

:'ĺ]]ii

'.li;iilffiĺŕ
' 

' .' ... .ĺitüŕiĺćz{śě.i '.. ' 

. .' 

'.'

20l6.l'ellruáľ 15.

oldalszáĺn: 7 /15
Változat száma;

Érvénybe lépés:2016.01.0l

20l6. n:árcius 31.

2016, ápľilis 30.

20,l'6. novelnbeľ 15.

a
J

5

5

5

10



Dokumelrtum cíne: 20t6' évi bels elleilóľzésĺ tcľv

Dol<umentuln kÓclia:

olđalszám: 8/l5
Változat száma: 1.

Érvénybe lépés:2016'01'0l



*$ff

) I-IurnánpoIitilĺai
osztá1y
Gazc{asági
Igazgatos{ĺg
PénzĹigyi osztálya

JlEsEF\rÁRosI EGÉszsÉct}GYI suoLGÁLAT
1oB4 Budal}est Auľńľa u.22-28.

ĺ!ľsyj.
l''l u m írneľóĺbr.l.äs gaz.clál)<od/rs egyes

tcľĹil etcinelĺ vizsgá.ĺaĺa (nl unkai cĺ

nyilvirntaľtása, helyettesítés tt1IÓra,

valarrrint ťltikoltség elszánrolása,
Jjľzsébet utalvĺirryok elszárrrolása)

Qéll
annak ntegá1lapítása, 1rogy ą vízsgálati
tcr:i'iletcn a megállapítások és a
I<iÍizętĺ!se]< a j ogszabályol<rral<
nlegĺbleI -e.

LĹĹdjí'.l
adatbekéľés" clol<unrcrrtutlrelcmzés,
heĺyszíni ellelrĺiľzés

lc|őszaI<:

20l6' els |Ěté.ĺ'

:.]':.'. ]':) i,íff ']ii:i i.',.i.':L

'tanyełtĺlľ

Jo gszabírlyolc l,áltozás a.

kÖltségvetési e|óiľrĄnyzat
Ib]lrasználĺĺsa, ctŃeľi
er őfoľras lriztosĺtäsa,
elszánrolási re,rutszeľelc
átIáthatĺĺsága

Dolqmentun cílne; 2016' r,lvi belsŐ e|lenölzésí teľv

Dokunlerttuln lrÓcĺja :

tíi
'.:.;".: 

":ifi'i:::
i=ii*;tĺĺiiffi
... 
...l-i!lŕĺffiri . i'':
szabĺilyszeľťrségi és
pénzĹiryi ellenŕjľzĺĺs

tffiilffilĺ
...i.''ĺľiuffiĺji|iĺ

2016. hannadik
ncgyedév

Oldalszírln: 9/|5
Változat szárna:

.Ervéĺybe lépés:20 1 6.0 1.0 1

8



ffi
ł'i]:'i]i::]:l

lri tli:i

J.

ĺózsnrvÁno sI EGÉ'sBtÉGÜGYI szoLGÁLAT
1oB4 BtrdaPgst Auľsľł u.22.28' . . --

Gĺzclasirgi
Igazgatĺiság
PcnzĹigyi osztálya

í]i.'.'É :ĺiliĺ1,śiri'jť'...:éi;llir.đ 
jíĺÍ::}iiliiłĺ:iiiĺ'11{. l,1l i1'i.ĺ1ľ;

iffi ĺá$ĺi|aiiiil*ĺ;:ffi *atjĺ' iĺ
;:.:...l '.i ... . 

.clłcn'tiĺżt'1ťi(Ićĺsza!(iiri:1. 
i:l]'::..i ii

T.áľgy:
Táľgyi cszkÖzcĺk nyilvántaľtá sának
vizsgálata

*C"-.ć.l.;

annak nregáliapítása, liogy a t.{ľgyi
esz,l<ozÖlĺ nyílvĺlntaľĺása megfelel-e a

'io 
gszalrĺłlyi el ír.ĺrsoknal<?

Ä4idjal
a<latbel<ĺ9ľés, clolcumenturnelemzés,
hclyszírli vizsgálat

tdaszalg
20l 6' els Jt|év

.(

:Yi:íiírYi.íii:jiĺ.iłíil..i..rj; :j:Ii]ii,.ił.l:Ś;,:.i.:ilłr.ľíi

jogszabályi eIiĺíľásol<,
nrérleget alátárrlasztÓ
auĺrlítika, elszámolási
ľendszcrck
szabályozottsága

Doląlmentrrnr címe: 20I6' évi bc|só ellenŐľz-ćsi teľv

Dokurnerrtum l<Óc|ja:

r1 ł'i']:.l+Ýi*:i;l j.}.. łłli:.t]'lłi]'iiĄ:Í|.r'í''"]i:!'; ;. j:

'iil'ifił irĺäĺĺoĺ
ł.ĺi-Tľffi.

szabályszeľĺiségi ćs
pénzĹigyi eIlenóľzés

rj."łliliiÍ ffil
,,1;t,,,!i! "i'lĺ rlrr!

2016. hannacĺil<
negyedév

ĺ|io..i *"ĺs
."sliilispglci... .:(nąp)..'''

;.]:i..ł ' i(Í*Ji;.

oldalszám; t0/l5
Változat száĺra;
Éľvénybc lépés:2016.0i.0 l



:.lĘiiffi
i...ii łliiiii;

ffiľ
+, Gazclasĺrgi

IgazgatÓság
PéllzĹigyi osztťrlyn

ľiiiliłäiĺlłiiil '

5i;;1 łi.iii'lc'|ľľ'9 tl.i.IiJłża|i. l':'l.: .' . ....

JÖEsEF\ÍlĺRo sI Ecł'ÉsusÉGt}GYI suoĹGÁL AT
l"oB4 Buĺlappst, AuľÓľa u.22.28.

Tarscl
Pénzlĺezel és megfelclŕiségénel<
vizsgíllata (rrt el|cn&zés is, elólcgelc
c I szĺltnolŕlsa, ilankl<iutyĺls
eĺszánolásolc)

Qé1:
ar:nak megállapítŕrsa, lrogy ĺr
pĺĺuzkezelĺise nregfclel-e a jogszabáIyi
clóíraso!<na|ĺ' lcĹilÖn s ĺi gye|elnmcl az
el legcl< és a banl<l<áľryŕrs
e lszámo lĺĺsolc megfbl el.5sćgćľe

MÓdĺu
aclatbekéľĺ!s. dokrtlnetlÍulrrel elllzés,
hclyszírri vizsgálat

Id-s.:rnlĺ:
20l6. e|sĺi félév

jł'.i]i.....-.i.łš.: l..l:'ś:il,ł i:tłľiĺ'l')...'1,l''1.i

i*l*.tiiáłiffi tii,....
i,i].i.; ;'|......tŃć1ĺ 6.:.. ii.illi

Elóľe lneglratáľozott fęlaciatokra vonatkozri napok sztlma:
Tanácsaclás és taľtalék a solon kÍr,iili eĺlenóľzési taľtaĺék napok szfuna:
Összes ellcn ľz-esi lrapok szárna:

,'' A 370/2a11 . (Xn. 31 .) lcoľlnérnyreirđelet alapján. .** Az ellenórz-esekhez ľendelt becstilt icl sziikséglet.

jogszabárlyí e|őíľásol<,
enrbeľi etofoľl.iĺs' belsii
kontĺ o ll trreclrarrizlnusolĺ
kiépítettsége ć.s

lnti|c'Öc|ése

Dokunrentum cÍne: 2016' ér,í be.|só ellenórzési teľv

Dololnrentulrr kÓd.i a:

:t: j:.i',r ::.. ;,1.:;:,.. :,,...t:, j;.;

-ľłtł$ffil
i.$1i.ĺľĺiffi'..ĺ
:i..'l iiiiii.li.Iiiiii]i.';i1;;il1i 1)ŕ'i

szalráIyszcrĹiségi ás
pénzĹigyi elIenóľzős,

ut ellenóľzés

rii:łĺ
r'tjiiii
i,:l.ii
;r.11,

'It,j:;i r:

",.ä;ĺilłiffiĺ
i.' ; :ji.iii.iö ni.ôÍ.''iĘi' ii. j
ii: i: ;r'.,: ;' ;,',:,,.r''111:, jlil::.t iri

2016. negyedik
negyedév

oldalszám: l l/15
Vťlltozat szánra: 1.

tn'énybe lépés:2016.0l,01

48 ellcnőľzési nap
l0 ellenőrzési nap
58 ellerroľz"ési nap



Évľs EllľruonzÉs| TERV 201"6. év

Jńzsefváľosi Szociá|is 5zo|gá|tati és GyermekjÓléti Kozpont
1Ü8]. Budapest Népszínház utca 22.

ťĺ 'lĺĺ {l, ,1' ť ĺ;..rr '
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Aľ" ér,es ęllen ľzćsi tcľv szt:ľ]<ęzete és taľtalnra



Soľ-

szálrr

Kocházati tćnyezo

Vagyongazdálkodás,

vagyonvécĺolen

2,

A 201(i. évľe c|készítetÍ |toĺ;|ĺázate|enlzés alapiáľI a magas kockiizatot nutal teľÜletelt a k vetkezok:

I ) Kész1rélrzÍbrgalonr lebonyolĺtása

?) Intézlninyi vagyoll véclclnre

3.

I( ltségvetés teľĺ'ezĺis

4.

l( nyvvezetés

5.

Pénzkczclćs

I(tiltségvetési gazdálkodás

Alacsony

2.

I{ĺize1res

3.

X

+.

Maga.s

x

5

X



c) A teľvezett ęllenoľzések ĺblsoľoltisa:

ęlltriszęl:

készletek

e llcnilľzésę

Annak megállapítása,

lrogy a beszeľzett egyes

é| clnr i szeľťel es ĺś gek

rryilvántaľtásba vétele,

Iĺeze|ése nre gĺ.ele lcl-e.

201(r. tetsz legcsen

kiválasztott h nap

Hilzi1lénztár

eIlelr(ĺľzés

Az .. ,

ellelr lzés

!ípusa; ..

, *.ĺl-;ó'"Öit

SŽ9I]vr szel.vezeti

A lrázipénztáľi

bizonylatok alaki,

tal.tallni ellęlr(jľzĺĺsc,

vztlamint annak

mcgállapítása, hogy

betaľtiák-e a

kotelezcttsigv áI l a lás,

ellenjegyzés,

éľvćrlyesítés szabá|yait

egysęg

13ijIcs cték

kz',
ellell ľzés
:.1.. ':,,

teľvezett :

ĺite1pęzćsc

Kockáząti

tényezok

2ĺJ16' I.

6azc|aságí

egység

I0 nap

ĺ

i

I

__I _*...

5 nap



odai eIlátnlálryok

20l6. Óv kiválasztotÍ

hÓnap

Annak megá|lapítása,

hogy

hetaľt|ák-e ŕI

pénzkczelésľc

rlonatkoz szatrályok

e| íľását.

2016, ćv kiválasztott

h nalr

I-eltáľozłisi

tevékcnysÓg

ellęll ľzésc

Pĺĺnztigyi

ellęniiľzés

Ac|minisztľatív,

ttulácsaclÓi

tevćkenység

Annak rnegál1apítása,

Irogy ł1l, ilrtézrrrÓrryi

vagyon l,éclc}nrc

mcgľelcloen biztosított.

e' 20l6. év

r,odŕrk

Sorcn kívĺili

el|eu lzés

PcllzĹigyĺ

ęllerrćĺrzés

Gazclasági

egység

241,6. IV.

n.év

l0 nap


