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Hatźlrozati javasIat abizottság' számáÍa: A Vaľosgazdálkođási és Pénzügvi Bizottság javasolja
a Képviselő-testÍiletnek az előteľj es ńés meg!áĺgyalását.

Tiszte|t Képviselő.testiilet!

I. Tényállás és a diintés tartalmának ľészletes ismeľtetése

A belső ellenőľzési feladatellátás a költségvetési szęrvek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzésérő| sző|ő 370l20I1.(X[. 31.) Koľm. rendelet (a továbbiakban: Bkľ.) alapján
történik.
A Józsefuárosi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája biztosítja a hivatal, a helyi
önkormányzatbeIső ellenőrzését és egyrittműködési megállapodás a|apján a helyi nemzetiségi
önkormányzatok belso e||enőrzését' A helyi önkormźnyzat belső ellenőrzése keretében a
jegyző gonđoskodik a felügyelt költségvetési szeľvek ellenőrzéséről is.
A helyi ĺinkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között 2016. febľuár hónapban
megkötött Együttműködési Megállapodás IX' 5. pont értelmében a nemzetiségi
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önkormanyzatoka vonatkozó éves ellenőrzési tervet a jegyző hagyja jővtl,, melyet
tájékoztatásulmegktildanemzetiségíönkormáĺyzatelntikének.

A Képviselő-testiilet által fenntartott kĺlltségvetési szervek vezeti5i bizosítjfü a belső
ellenőrzés mfüödését. A k<lltségvetési szervęk - Józsefuĺírosi Szent Kozma Egészségügyi
Központ (JEK) és a Józsefuiĺľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ
(JSZSZGYK) - belső ellenőrei a Bkľ. 32. $ (3) bekezdése szerint megkĹildték a 2017. évi
ellenőrzési teľvfüet a Belső Ellenőrzési Iľodán keresztĹil a Jegyzo részére.

A Bkľ. 32. $ (4) bekezdésében foglalt jogszabályi váitozásnak megfelelőn a helyi
önkoľmányzati kiiltségvetési szervek esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő-
testüIet a tárgyévet mege|őző év december 31.-ig hagyja jĺívá.

A fentiek figyelembe vételével, az éves ellenőrzési tervek jóvahagyása a képviselő-testiilet
részérłĺ| egy előterjesztés keretében _ külön hatźrozatijavaslatok a|apján_ történik.

A) Javaslat Budapest Fővúros WII. keriilet Jóaefvárosi onkormdnyzat és Hivatala 2017.
évi ellenőrzési tervére

A BkÍ. 30. s (2) bekezdése értelmében felülvizsgálatra keľiilt a Jőzsefvárosi Polgáľmesteľi
Hivatal Belső Ellenőrzési Irodájĺínak f0I6-20I9. évekre vonatkozó Stratégiai ellenőrzési
terve, melyet a Képviselő-testiilet a 27612015. (XII.03.) hatźrozattal hagyott jóvá. A
feltilvizsgálat a tevékenységek kockázatelemzésén, az ĺinkoľmźnyzati célkitrĺzéseken alapult.
A felülvizsgálat nem eredményezett módosítást a Stratégiai tervben.

A belső ellenőrzési vęzető fe|adata, hogy a stľatégiai ellenőrzési terwel összhangban - az
á||afi.lJnźIztaÍtźIsi útmutatók Íigyelembe vételével - összeállítsa a tźtrgyévet kĺivető évre
vonatkozó éves ellenőrzési tervet, melyet a jegyző előzetes jóvahagyását kĺivetően a
Képviselő-testiilet hagy jővá.

Figyelembe véve a Bkľ. 29-32. $-ait, a 2017. évi belső ellenőľzési teľv tisszeź.Jiliítása az
alábbi folyamat szeľint töľtént:

. az Önkoľmanyzatot éľintő jogszabźiyi vá|tozások és az onkormrányzat, a Hivatal, a
költségvetési szervek és a nemzetiségi önkormányzatok áLtaI e|Látarldó tevékenységek
megismeľése,

o kockázatelemzés, a szewezet tevékenységét érintő, a folyamatokban ľejlő eredendő
kockázatok azonosítása,

o a belső ellenőrzési fókusz meghatźrozása,
. a 2016.-2019. évrę vonatkozó Stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálata, a

felülvizsgálat eľedményétől fliggően, annak módosítása vagy iĄ készítése,
. az önkormĺĺnyzati vęzętés, a Hivatal szervezeti egységeinek vezetői által ellenőtzésre,

tanácsadásra adott javaslatai és egyéb iľĺínyelvek összehangolása a belső ellenőrzési
fókusszal'

. a korábbi, belső ellenőrzési jelentésekben kiemelten kockazatosnak minősített
megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok és intézkedési teľvek nem megfelelő
végľehaj tás ainak összegyűj tése,

o a belső ellenőri kapacitás meghatározása az ellenőrzési igény, a munkaidőméľleg
figyelembevételével,

. az ellenőrzési témák, ellenőrzési típusok, aZ ellenőľi napok meghattrozźsa a
beazonosítottésértéke|tkockázatoka|apján,

o a belső ellenőrzési terv iavaslatának összeá|Iíttĺsa'
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AJegyzó atervezés előkészítés időszakában javaslattételifelhívússal élt aHivatal szewezeti
egységeinek vezetői, valamint a nemzetiségi önkoľmányzatok elnökei felé azoĺ folyamatok
jelzésére, amelyekben a bekcjvetkezőkockźnatitényezokhatásai befolyásolhatjáka szabályos
mtĺkodést.

A belső ellenőrzés a kockózatelemzés során beazonosította és értékelte az onkormányzat és a
Hivatal vonatkozásában az ellátandó tevékenységeket befolyásoló eredendő kockźnati
tényezőket és azoknak a szervezetre gyakorolt általános hatásáú' Az értékelést követően
meghatátozásra keĺĹilt a belső ellenőľzési fókusz - a stratégiaí e||enórzési teľv szeľint -, amely
a következőkľe terjed ki:

- a költségvetés tervezésére (a központi költségvetésből biztosított noľmďívák
igénylése),

- kĺjtelezettségekkel kapcsolatos gazđá|kođźlsi fęladatok (adott szerzodéslek teljesítése),
- számviteli elszámolási és vagyongazdálkodási folyamatok (vagyonkimutatás),
- pénzligyi folyamatok (adóbevétel teljesítése),
- kłczfe|adat e||átásźxa biztosított tĺímogatásokra (közterület-fenntaľtásával,

váľosüzemeltetés).

A belső ellenőrzési éves tervet mega|apoző kockźuatelemzés soľán meghatttrozásra kerĹiltek
azoĺ fo|yarrlatok, amelyek az eredendő kockazatok szempontjábő| vízsgáIatta és éľtékelésre
keľĹilnek. Kocktnati szempontból a folyamatok rangsoľolása és súlyozása - a Stratégiai
ęllenőrzési tervben rtigzítettekkel összhangban _ megt<lľtént.

Akockázatelemzés eredménvét a ki vetkező táb|ázat foslalia össze:

Folyamatok

Folyamat
kockázate|emzésé-

nek pontszáma,
kockázatosságának

éľtéke|ése

Az e||enőľzés
gyakorisága

stratégiai
teľweI

łisszhangban

El|enőrzési tervhez javas|at,
magyarázat

l) Humán erőforrás gazdálkodási folyamat
(F|ukfuáció, Képzések' Közfoglalkoztatás' Egyéb
juttatasok) 434/Magas 2 éveĺtę

Konkét témakÖne nincs javaslat, ha a
vizsgálandó témakörökhöz
kapcsolódik humĺĺn eróforrás
gazdálkodas is, akkor érinteni kell az
el|enőrzés során. (f0|6-baĺl volt
vizssálat).

2) Tervezési tevékenységek folyamata
(KöItségvetés tervezése) 425Kozepes évente

A konkĺét téma ellenőrzésekor' ahol a
költségvetés végrehajtasa, tejesítése is

vizsgáIati pont, ott a tervezési
folyamatot is érinteni kell az ellenőrzés

során.

A kÖzponti koltségvetésből biztosított
normatívák (ingyenes étkeztetés esetén)
igénylési megalapozottságának és
dokumentálĺĺsanak e|lenőrzése (Az éves
ellenőrzési terv 1. oontia)

3) Kiite|ezettségekkel kapcso|atos gazdálkodási
fe|adatok (Szerződéskötés, kötelezettségvállalĺĺs,
Pénzĺigyi ellenjegyzés' Teljesitések igazo|ása,
Ervényesités, Utalványozas, Nyilvántartás)

362Közepes évente

A kerékbilincselési feladatelIátrĺshoz
kapcsolódó gépjĺĺ'rmű elszállítasra

kötött szeŹődés teljesitésének
vizsgálata indokolt, mint egy előző

ellenőrzéshez készíten intézkedési terv
teljesülésének utóellenőrzése (Az éves

ellenőrzési terv 6. pontia)

4) Számviteli' e|számo|ási fo|yamat (Főkönyvi és

analitikus könyve|és, Leltĺĺrozási tevékenység,
Selejtezési tevékenység, Evközi és éves
beszáĺnolók .Bizonvlati rend és bizonvlatkezęlés)

467lMagas évente

A beszĺĺmolók és az önkormíĺnyzat
vagyonkimutatasa kÖzötti osszhang
vizsgálata. ( Az éves ellenorzési terv 4'
pontja)
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5) Pénzügyi fo|yamat (HźuipénzÍár kezelése,
Bankszáľnla forgalom kezelése,
FinanszÍrozas (táÍnogatás, adóbevétel, egyéb
bevétel)

385/Közepes évente
Az idegenforgalmi adóbevéte|ek
teljesil|ésének vizsgá|aÍa indokolt. (Az
éves e|lenőrzési terv 2 pontja)

6) Beľuházási, felújĺtási' karbantartási
tevékenységek
(Beruhazĺĺsok, felújítíĺsok' Karbantartások,
javítaĺsok, Közbeszerzési etjaĺrás)

503/1r4agas 2 évente

A kifizetések' mint kulcsfolyamat, a
vixgálatok állandó fókusz pontją ami
beruhazási, felújÍtas' kaĺbantartasi
tevékenységet is érint' A 20|7. évi
tervben szereplő feladatok el|enőrzése
esetén is kitérÜnk a fenti témaköne.

7) onkormányzat ált^| benyűjtott Európai
Uniós pályázatok (PályazatÍigyelés és
benyújtĺĺs'oneĺő biztosítĺĺsa, Pá|yázati

438/Magas 2 évente
Az adott vizsgált témakör esetén, ha
uniós pályázati fonas van, akkor erre is
kitér a vizssáĺat.

8) Vagyongazdálkodási fe|adatok
(Vagyonnyilvántaĺtás, Vagyon hasznosítasa,
Köztulajdonban |ev o gazdasźęi tátsaságok

532lMagas 2 évente
Vagyonkimutatas vizsgálata indokolt
az átszervezések miatt (Az éves
ellenőrzési terv 4. pontja)

9.) Önkormányzati támog^tások (Döntés a
támogatas odaĺtélésérő|' A táľnogatás elszĺĺĺnolasą
A tĺíłnogatasok nyilvĺĺmtartasa és közzététe|e)

53 l/Nlĺagas 2 évenÍe

A közfeladat e||átásá'ra íközterület-
fenntartiĺsával, vaĺosĺizemeltetés)
biztositott táľnogatások
felhasználĺłstĺnak vizsgálata indokolt,
2015. évben átszewezés történt a

feladate|látó szempontjából' (Az éves
ellenőrzési terv 3. pontia)

Az e||enőrzési terv összeállítása során szempont volt, hogy a Belső Ellenőrzési Irodanak
biztosítani kell mind ahivatal, mind a helyi önkormźnyzat, mind a helyi önkormányzat á|ta|
felügyelt költségvetési szervek ellenőľzését, valamint a helyi nemzetiségi ĺinkormanyzatok
belső ellenőľzését is.

További szempont' hogy az éves belső ellenőľzési tervnek a rendelkezésre á11ó erőforľásokon
kell alapulnia. A tewezętt ellenőľzések elvégzéséhez szĹikséges ellenőri napok száma az
ellenőľizendo téma ĺisszetettségének és az ellenőľizenđó szervezetek erőforľás- sztikséglet
felmérése a|apján becstilhető meg' a tervezhető munkaidő alappal ĺisszhangban.

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

Munkaidő e|emek
BeIső

e||enőrzési
vezető

BeIső
e||enőr

E||enőri napok száma
iisszesen (be|ső e||enőrzési

vezetŕí+beIső el|enőr)

l.Bruttó munkaidő í365 nao -52sz-53v) 260 260 t))

2.Munkaidő a|apot csökkentő tényezők: 50 49 99

Fizetett ünnepek (marcl5.húsvét'máj 1' pünkösd' okt 23, nov1, kaĺácsony 25-
26\

I I 16

Fizefett szahar|s 
^s 

( źi|asos\ 36 13

Atlagos betegszabadság 5 s 10

3.Nettó munkaidő í1.-2.) 210 211. 421

Tervezett ellenőrzések végrehaitasa ( 55%) 108 tL) 231

Tanácsadói tevékenysée (8 7o) I7 t7 34

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl. kockázatelemzés, tervezés, éves
jelentés' teljesítményértékelés, önértékelés, vezetői feladatok,
minőséeiránvítási tanácsba való részvétel. adminisztráció stb. (8 %)

fą I
'L

K é'ĺzéą (9o/^\ .ł5
40

Soron kívüli ę||enőĺzés (20o/o| 56 f8 84

Összes tevékenység kapacitásigénye 421



Az éves belső ellenőrzésl terv összeállításźnal az el|enőrzésľe foľdítható időkeret 55 %-a (23I
ellenőľi nap) a tervezett ellenőľzések végrehajtására fordítható. Az időkeret 20 %-a (84
ellenőľi nap) elkülĺinítésre keľĹilt soron kíviili vizsgálatokľa, a fennmarađő 25 % tanácsadói
tevékenységre, képzésekĺe és egyéb belső ęllenorzéssel kapcsolatos tevékenységekľe
(tervezés, beszámolás, adminisztrációs).

Az elmúlt évek során a tanácsadói tevékenység iľanti igény folyamatosan nőtt' így az elózó
évi 5 %-os időkeretet 8oÁ-ra keľült megemelésre a soron kívtili vizsgálatokľatervezet időkeret
terhére. A tervezés során tanácsadásra konkrét témakörök nem kerültek megjelölésre, hisz
évktjzben a felmerülő igények és jegyzői elrendelések alapján történik a tanácsadási
tevékenység.

A képzésekĺe sztnt idő a szakmai tudás fenntaľtását és továbbfejlesztését biztosítja. ABkľ. ff .

$ (2) bekezdés c) pontja szerint a belső ellenőrzési vezetőnek fe|ađata biztosítani a bęlső
ellenőrök szakmai továbbképzését, ennek érdekében - a költségvetési szew vezetője á|ta|
jóvahagyott - éves képzési tervet készíteni és gondoskodni annak megvalósításráról.
A képzésekľe szĺínt idő megemelését az e|őző évekhez képest _ a kötelező és vźiasztott
képzéseken kí\.ĺil - 1 fő belső ellenőr szakmai fejlesztése eredményezte. A belső ęllenőľ
á||anháZtaÍtásigazďáIkodásszaktanácsadóiképzésétengedélyeztem.

A 2017. évi ellenőrzési tętv tervezett vizsgáIatai a kjtuzott ellenőľzési célok alapján
rendszerellenőrzés (1 db), pénzügyi-szabźiyszeruségi (2 db), szabá|yszenĺségi (ldb),
teljesítményellenőľzés (1 db) és utóellenőrzés (I db) típussal keľültek megfervezésre. A
tervezett ellenőľzéseknél egyes témák több ellenőrzott szęwezetet is érintenek.

Az ellenőľzési terv a|apjźÍ képezó |étszźm adatok és erőforľás, ellenőrzési típusok és
tevékenységekľe vonatkozó <isszefoglaló terv adatokat az előterjesztéstarta|mazza.

A kockazatelemzés a|apjarl a következő témakörĺlk keľiilnek ellenőrzésre: az ingyenes
étkęztetésre való jogosultság dokumentá|ása, az idegenforgalmi adóbevételek teljesiilése, a
közteľület-fenntaľtásával, váĺosüzemeltetéssel kapcsolatos feladatellátásra biztosított
pénzeszközok felhasználása és elsziímolása, a vagyonkimutatás, valamint a gépjármii
kerékbilincselési és elszállítási folyamata pénzigyi elszámolása, mint utóvizsgálat. A helyi
nemzetiségi cinkoľmányzatokat érintő vizsgźiatí témak<jr az áIlraĺrli támogatás elszámolásának
vizsgźiata.

A fentiek ismeretében és a Bkľ. 31. s (4) és a32. $ (1) bekezdései szeľint a Belső Ellenőrzési
Irodavezeto a|ta| összeállított az onkoľmźnyzafta, a Hivatalra, és a helyi nemzetiségi
ĺinkormányzatoka vonatkozó f}I] ' évi ellenőrzési terv előzetes jővźhagyźlsa a jegyző
részérő| megtĺirtént. Tekintettę| atra,hogy az éves ellenőrzési terv a helyi önkoľmiĺnyzatra is
vonatkozik, így aterv jegyz(5i előzetes jőváhagyast követően, azMotv. 119. $ (5) bekezdés
a|apján beterjesztésľe kerül a Képviselő-testület részére jóvźthagyas céljából.

Kérem az elótefiesńés 1. számú mellékletben szerep|o Budapest Főváľos VIII. keľület
Jrózsefoárosi onkormányzat és Hivatala 2017. évi ellenőrzési teľvének Képviselő-testt.ilet
á|ta|i jóveůlagyását.

B) Javaslat a Jóaefvdrosi Szocilźlis Szolgltltató és Gyermekjóléti Központ 2017. évi
ellenőrzési tervére

A Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató é-s Gyermekjóléti Kĺizpont, a Jőzsefuarosi Egyesített
Bĺilcsődék és a Napľafoľgó Egyesített ovoda belső ellenőrzését a ISZSZGYK belső ellenőľe
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biztosítja a munkamegosztás és felelősségvállalás ľendjét tarta|maző megállapodás alapján,
ezért ezeĺ költségvetési szervekre vonatkozóan egy ellenőrzési terv késziilt.

A JSZSZGYK belső ellenőrzési vezetóje elkészítette a költségvetési szerv(ek)re vonatkozó
éves ellenőrzési tervet, mely megfelel a jogszabáIyi előíľásoknak, valamint a
Nemzetgazdasági Minisztéľium útmutatójában meghatározott foľmai és taľtalnri
követelményeinek. Az éves ellenőrzési tervet az énntett költségvetési szeľvek vezetői
elfogadtak. A JSZSZGYK költségvetési szerv vezetője az e|fogaďott éves ellenőrzési tervet a
Belső Ellenőrzési Iroda útján bektilđte aJegyző tészéte, melyet a jegyzo ezuton beterjeszt - a
fenti jogszabályvá|tozásľa figyelemmel - a Tisztelt Képviselő-testĹilet részéte jőváhagyás
céljábó1.

A Józsefuárosi Szocĺális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kiĺzpont20tl. évi éves ellenőrzési
tervét az előterjesńés 2. szdmú melléklete tarĺa|mazza.

C) ravaslat a Jórsefvdľosí Szent Kozma Egésaégiigyí Kiizpont 2017. évi ellenőrzési temére

A Józsefuaľosi Szent Kozma Egészségügyi Központ költségvetési szerv vezetoje tita|
megbízott belső ellenőrzési vęzętő elkészítette az iĺĺtézmény 2017 . évi éves ellenőrzési tervét,
mely megfelel mind a jogszabáIyban előíľt k<jvetelményeknek, mind a Nemzetgazdasági
Minisztórium éves ellenőľzési tervre vonatkoző íÍmlltatójában meghatźnozott formai és
taľtalmi k<ivetelményeinęk. Az éves ellenőrzési tervet a kĺiltségvetési szerv vezetője
elfogadta. A kcĺltségvetési szerv vezetoje az elfogadott éves ellenőrzési tervęt Belső
Ellenőrzési Iroda útjan beküldte a Jegyző részére, melyet a jegyzo ezuÍon beteľjeszt - a fenti
jogszabályvá|tozésra figyelemmel - a Tisztelt Képviselő-testiilet részére jóvźhagyás céljából.

A Jĺízsefuáľosi Szent Kozma Egészségügyĺ Ktizpont 2017. évi éves ellenőnési tervét az
e l őterj e szté s 3. s zú m ú m e l l é k l e t e tarta|mazza.

il. A beteľjesztés indoka

A Magyarctszág helyi önkormányzatairőI szőIo 20II. évi CL)o(Xx. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 119. $ (5) bekezdés és a Bkľ. 32. $ (4) bekezdése szerint jelen
előteľjesztésben szeľeplő éves ellenőrzési tervekľe vonatkozó javaslatok jővźhagyásához
Képviselő-testĹilet dĺjntése szükséges.

III. A dłintés célja' pénzügyi hatása

A döntés cé|ja a jogszabáIyi kcjtelezettség és annak céljĺínak teljesítése. A Képviselő-testület
megismeri a következo évre vonatkozó tervben szereplő azon vizsgálandó témaköľöket,
amelyekhez kapcsol ódó folyamat okat az előkészítő kockázato snak talált.
A dĺjntésnek pénzügyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi kiiľny ezet

A Mötv. 1l9. $ (a) és (6) bekezdések szerint a jegyző kĺiteles gondoskodni - a belső
kontrollrendszeren belül - a belső ellenőľzés múködtetéséró| az á||anhźztartásért felelős
miniszter á|ta| kozzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőľzési standardok
figyelembevételével. A helyi önkormányzat be|so ellenőľzése keretében gondoskodni kell a
felügyelt költségvetési szervek ellenőľzéséről is.
A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenórzésére vonatkozó ľészletes
szab á|y okat a 3 7 0 l 20 I 1 . (XII. 3 l . ) Kormányľendel et tartalmazza.

6.i
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Az Mötv. 119. $ (5) bekezdésę és a Bkr. 32.$ (4) bekezdése szeľint a helyi ĺlnkormányzat és
Hivatal, valamint a helyi önkoľmányzati költségvetési szeľvek éves ellenőruési tęrvęit a
Képviselő-testiilet az eloző év decęmber 31-éig hagyja jővá.
Kérem az aldbbi hatdrozati javaslat elfogadúsdt.

Ha'ľÁnoz,ą.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. jóvĺáhagyja a Budapest Főváľos VIII. kerĺilet JózsefuáľosÍ onkormányzat és Hivatala
2017 . évi ellenőrzési tewét ahatározat 1. szlÍmú melléklete szerint.

Felelős: jegyző
Hataľidő: 2016. december 31.

2. jőváhagyja a Jőzsefoáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Ktizpont 2017. évi
ellenőrzési tervét ahatározat 2. számú mellěklete szerint.

Felelő s : intézméĺyv ezető
Hatáńdő: 2016. december 31.

3. jóvahagyja a Jĺízsefvárosi Szent Kozma Egészségiigyi Kiizpont 2017. évi ellenőrzési
tervét ahatátozat 3. szúmú melléklete szeľint.

Felelő s : intézményv ezető
Hataridő: 20|6. december 31.

A dtintés végrehaj tá sát v égző szervezeti e gys é gek:
1. Budapest Főváľos VIII. kerületJőzsefvárosi onkormányzatés Hivatala esetében: Belső
Ellenőľzési Iroda
2. Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti K<izpont esetében: megbízott belső
ellenőľzési vezetó
3. Jőzsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ esetében: megbízott belső ellenotzé,si
vezető í

Budapest, 2016. november 22. /1 
\{)d}L-t

Dánada-Rimán Edina
jegyző

Törvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina

jegyzo
nevében és megbízásából :

aljegyző
?-:',i ;''. ,, 2

ĺ,1
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Sorszám,
ellen rz tt szerv

l. JÓzsefoárosi
Egyesített
BłiIcsódék'
Napraforg-.
Esvesített Ovoda

2. Jőzsefvárosi
Po|gáľmesteľi
Hivatal

Bul.ł.pnsr ľővÁnos VIII. xBnÜLET JóZsEFvÁRosI oľronuÁNYZAT És HIv,łľ,łla
2017. Évr Blr,rľonzÉsI TERvE

Tárgy: Az ingyenes étkeztetésre valĺí jogosu|tság dokumentálásának e||enórzése
Cé|: annak megállapításą hogy az ingyenes étkęztętésre valÓ jogosultság
megalapozott-e, valamint dokumentálásą igény|ése és elszámolása megfelel-e a
jogszabályi eIóírásoknak
MÓdszeľ: adatbekérés. helvszíni ellenórzés. Vizssá|t idószak: 2016. év

3. Jőzsefvárosi
Gazdálkodási
KôzpontZrt.

Tárgy: A szá||áshelyi szo|gáltatások beje|entése és a7' idegenforgalmi
adÓbeval|ások te|jesítése k z tti kapcsolat megvalĺísu|ásának vizsgá|ata
Cé|: annak megállapĺtásą hogy a vizsgálattźrgyához kapcsolÓdÓ adÓbevétęlęk hogyan
teljestilnek.
MÓdszer: adatbekéľés. elemzés. Vizssá|t idószak: 20|6.év

Az e|lenórzésre vonatkozÓ stratégia

4. JÓzsefvárosi
Polgáľmesteri
Hivatal

Tárgy: A kłizszo|gáltatási szerzódés szerinti kłizterĺi|et-fenntaľtásáva|,
váľosĺizeme|tetésse| kapcso|atos fe|adatel|átásra biztosított pénzłisszeg
feIhaszná|ásának és eIszámo|ásának vizsgá|ata
Cél: annak megállapításą hogy a célnak megfelelon t<irtént-e a biztosított pénzcisszeg
felhasználása és elszámolása
Mĺidszer: adatbekérés. elemzés. helvszíni ellenórzés. Vizssá|t idószak: 20|6. év

5. JÓzsefváľosi
nemzetiségi
łinkoľmánvzatok

Tárgy: A zárszámadáshoz kapcso|Ódő vagyonkimutatás vizsgálata
Cé|: annak megállapításą hogy a vagyonkimutatás és az éves ktiltségvetési
beszámolÓk Összhangią valamint a k telezó egyezóség a számviteli nyilvántartĺĺssal
biztosított-e.
MÓdszer: adatbekérés, cisszęhason|ítás, Vizsgált idószak: 2015. év,20|6.év

6. JÓzsefvárosi
Polgármesteri
Hivatal

Táľgy: Az állami támogatás e|számolásának vizsgálata
Cé|: annak megállapításą hogy a jogszabályi eloírásnak megfelelóen ttirtént-e a
kormanyľendelet szerint kapott miĺkcidési és fę|adatalapri támogatások nyilvántartása
és elszámolása
MÓdia: adatbekérés. elemzés. Vizseált idószak: 20|6.év

osszesen az e|lenórzési napok száma az el|enórzések te|iesítéséhez:

Budapest, 2016. november 18

Tárgy: A gépjármĺi kerékbi|incse|ési és e|szá||ítási fo|yamat pénzĺigyi
eIszámo|ásának vizsgálata
Cé|: annak megállapításą hogy a folyamat pénztigyi elszámo|ása megfelel-e a
jogszabályi eloírásoknak, valamint a 20|5. évi e témakiirben késziilt jelentéshez
kapcsolődő intézkedési tervben rÖgzített feladatok, hogyan hasznosultak.
MÓdszer: az intézkedési terv feladatainak tételes vizssćL|atuYizsgá|t idószak: 20|6.év

Azonosított kockázati
tényezók

Jogszabályi változásbÓl
eredo kockázat

Az el|enórzés
típusa

Még nem vizsgźt|t

témakclr, adÓ bevéte|
kiesés

A biztosított pénzcisszeg a
cé|nak megfelelóen keľĺilt

felhasználásra

elóterjesztĺźs ], melléklete

Szabályszerĺiségi

Az
e||enórzés
iitemezés

e

A kciltségvetési szervek,
feladatok átszervezésébo ]
eredó vagyonmozgások
(minden átadott és átvett
vagyon nyilvántartásba

került)

Rendszerellenĺírzés

Äz
eIlenőri
napok
száma

2017.r.
negyedév

BeIsó
E||enórzési

Iroda
e||enórzési
funkciÓja
szerint

Teljesítmény-
ellenórzés

2017.
I. és II.

negyedév

helyi szabályozćsnem
megfeleló kialakítĺísa

40

Feltigyelt
k<iltségvetési

szerv
ellenoľzése

Feladat t szeĺvezésbo|
eredó kockazat

(k ltségvetési szervt<ĺl a
hivatalba kerĺi|t a feladat)

Készítette: Majemé Bokor Emese Belso Ellenórzési Irodavezetó

J őv ćlhagyla: Danada-Riman Edina j egyzo

Pénztigyi.
szabályszerĹiségi

2017 . tr
negyedév

36
Hivatal belsó
ęllęnoľzése

Pénztigyi.
szabályszeľiiségi

2017. ril.
negyedév

40

Helyi
tinkormányza1

belso
ellenóľzése

UtÓellenórzés
(szabályszerĹiségi)

2017.tv.
negyedév

45

Helyi
cinkoľmányzat

belso
elIenorzése

f0t7]v.
negyedév

45

Helyi
nemzetiségi

<inkoľmányzat
belso

ellenórzésę

25
Hivatal belso
e1lenoľzése

23r
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Józsefvárosĺ Szociá|is Szołgá|tató és Gyermekjó|éti |(özpont
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Szűcs Ferenc
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Koscsóné Kolkopf

lntezményveze

Évrs ELLENoRZÉSI TERV 2oI7. év

Budapest, 2016. október 26.
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Az intézmény 7oI7 ' évre vonatkozó be|ső el|enőrzési tervének e|készítésekor az

Á|Íamháztartásró| szóló zoLl. évi cXcV. törvény, a költségvetési szervek be|ső

kontrol|rendszerérő| és be|ső ellenőrzésérő| szó|ó 37aĺ2oLL,(x|l.31.) Korm. rende|et,

továbbá a Nemzetgazdasági Minisztérium álta| - 2016. év szeptemberében _ kiadott

módszertani ritmutató ajánlásaí kerÜ|tek figyelembe vételre.

A JSzszGYK intézményéné| a be|ső el|enőrzési fe|adatokat kÜlső szo|gá|tató megbízási

szerződés alapján |átja el. Ebből fakadóan a kötelező továbbképzést a belső e||enőr

öná|lóan teljesíti,továbbképzésre időkeret nem kerü]t tervezésre.

Az éves terv e|készítése során figye|embe ke|lett venni, hogy a belső ellenőrzésnek - a

megbízási szerződés alapján . el ke|| látni a Józsefvárosi Egyesített Bolcsődék (JEB) és a

Napraforgó Egyesített ovoda (NEo) intézmények belső e||enőrzését is, A bkr vonatkozó

rendelkezése a|apján az éves terv e|készŕtésekor figye|embe kel| vennĺ a belső e||enőrzés

rendelkezésre á||ó erőforrását.

A belső kontro||rendszer kia|akításáért, mŕíködtetéséért és fej|esztéséért a kö|tségvetési

szerv vezetője fe|e|ős' A belső kontro||rendszer kiaĺakítása során figye|embe ke|| venni az

álIamháztartásért fe|elős minisrter á|tal közzétett, módszertani útmutatók aján|ásait és

egyben köteIes a fo|yamatokat olyan módon szabályozni és műktjdtetni, amelyek

biztosÍtják a rendelkezésre á|Íó források gazdaságos, hatékony és eredményes

feIhaszná|ását.

łz Ánt. 7o.5 (2) bekezdése alapján, a belső el|enőrzés a belső kontro|]rendszer keretén

be|ü| műktjdő, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében, megá|lapításokat

és javas|atokat foga|maz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső e|lenőrzés az eĺ|enőrzött szervezet céljaĺ e|érése érdekében értékeli és fej|eszti az

ellenőrzött szervezet be|ső kontrol| eljárásainak hatékonyságát, a jogszabá|yoknak és belső

szabálYzatoknak való megfe|e|ést, valamint a kö|tségvetési bevéteIek és kiadások

fe|haszná|ását és elszámolását, továbbá az eszktjzökkel és a forrásokkal va|ó gazdálkodás

fo|yamatát.

A költségvetési szervek be|ső kontrollrendszerérő| és be|ső elIenőrzésérő| szó|ó

37o/2o7I'(x||'31') Korm. rende|et {továbbiakban; bkr) 29's. és 31' 5-ának megfele|ően a

be|ső e||enőrzési vezető e|készíti az éves e|lenőrzésitervet.

A be|ső e||enőrzés feladata, hogy fe|mérje a vĺzsgált szervezet működését fenyegető

kockázatokat.

n
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Azo17, évi be|ső el|enőrzési terv kockázate|emzés a|apján került elkészítésre figyelembe

véve a bkr-ben e|őírtakat, va|amint a be|ső e|lenőrzés nemzetközĺ normáit, ame|y szerint

fe|mérésre kerti|tek az intézmény tevékenységét érintő, gazdálkodási foĺyamatban rej|ő

kockázatok.

A kockázateĺemzés e|végzésével, az egyes Vezetők javaslataival, a fe|tárt kockázati tényezők
. 
äzonosításáva|, és az e||enőrzési tapasztalatok a|apján kerriltek meghatározásra az egyes

elIenőrizendő terü letek.

A fot7. évre vonatkozó belső e||enőrzésí tervben szereplő fe|adatok meghatározása a

rende|kezésre á||ó erőforrások és a kockázateJemzés eredményén a|apu|.

A kockázatelemzés osszefog|a|ása :

Az éves terv összeá|lításáná| figye|embe vételre kerü|tek a kcivetkezők:

Az intézményvezetők javaslatai,

Az előző e||enőrzések tapasztalatal,

A korábbi e||enőzés óta e|te|t idő,

Vo|t-e e||enőrizve az adott terü|et,

Az intézľnény stratégiai cé|jai.

A kockázate|emzés eredménve l

A kockázati tényezők és alkaImazott sú|yozásuk

Sor-
szám

Kockázati tényező Kockázati
ténYező

teriedelme

Alkalmazott
5ú|y

L. Be|ső kontro||ok értéke|ése 1-3 4
2 Változás / átszervezés 1.-3 4
3. BevéteIszintek /kĺjItséeszintek 1-3 6

4. Leeutóbbi e||enőrzés óta e|teĺt idő 1-5 3

5. Pénzügyi szabá|ytaIa nságok
valószínűséee

1-3 8

6. Szabá |vozottsáe és szabálvossáe 1-3 5

7. Munkatársak képzettsége és
taoasztalata

L-3 a

8. Erőforrások rendelkezésre á||ása 1-3 4

ĺ,ĺ 11
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Az azonosított kockázatok és azok besoro|ása

Sor-

szám

Alacsony Közepes Magas

1. 2016. évre vonatkozó

éves eĺĺenőrzési

jelentés eIkészítése

A 2016. évi belső

e||enőrzési

megá||apításokra

hozott intézkedési terv

végrehajtásának

elĺenőrzése

Banki

e|lenőrzése

2. 2018. évĺ be|ső i Munkaidő
I

i nyi|vántartásánakel|enorzesl Íerv i
I ellenorzese

e|készítése ;

Térítési dĺjak

beszedésének

eIlenőrzése

Az éves terv elkészítése során figye|embe ke||ett Venni, hogy a be|ső el|enőzésnek e| ke||

|átni a JSZSZGYK a JEB és a NEo intézmények be|ső e|lenőrzését is.

AfDL7. évre tervezett e||enőrzések megoszlása a ktjvetkező:

EIlenőrzési tevékenység:

.: 1)
.// LL

ž-/ :i //,jr{

El|enőrzöťt szerv megne-

Vezése

E||enőrzések száma db ElIenőrinap

tszszcYK 3 L6

JEB z 8

NEO 2

Egyéb tevékenység:

EIlenőrzöü szerv megne.

Vezése

E||enőrzések száma db E|lenőrinap

JSZSZGYK L0

JEB Ą

NEO Ą

A2oI7, évi e||enőrzési terv 2at6. évrő| áthúzódó e||enőrzést nem tartalmaz'



Soron kívtjli e|lenőrzések:

Ezen e||enőzések ĺefolytatása nem várr, e|őre nem azonosítható események

előfordu|ásából adódik. A soron kívtj|i e||enőrzések számát, pontos erőforrás sztikség|etét

előre nem lehet meghatározni. A be|ső ellenőrzés soron kívti|ĺ eĺ|enőrzésre 2 napot

tervezett.

Tanácsadó tevékenység

űA tanácsadó tevékenység o|yan tevékenység, ame|y valamilyen hozzáadott értéket

eredményez a szervezet vezetője részére, anélkÜ|, hogy a be|ső el|enőnés a fe|elősséget

magára vál|a|ná'

Tanácsadó tevékenységet (Pl: intézményvezető támogatása az egyes megoldási

lehetőségek vizsgálatáva|, értéke|ésével; javas|at megfogalmazása az intézmény

eredményességének növe|ése érdekében; a megjelent új, i|letve je|entős mértékben

módosult jogszabá|yok értelmezéséhez, végrehajtásához segÍtséget nyújt) a költségvetési

szerv vezetőjének kérésére |ehet végezni. Tanácsadásra 4 e|lenőri nap került tervezésre.

Az éves e|lenőrzési terv tarta|mazza az el|enőnés tárgvát, az e||enőrzés céĺját, módszereít,

9z e||enőrizendő időszakot, az el|enőrzés típusait, az el|enőrzött szervezeti egységet,

valamint az e|lenőrzés tervezett Ütemezését és az elIenőrzésre fordítandó kapacitást.

Az éves e||enőrzési tervben fog|a|tak végrehajtásához szĹikséges feltéte|ek rende|kezésre

á|lnak mind az intézményné|, mind a belső el|enőrzésifeladatot e|látó személynél.
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2016' évre
VonatkozÓ éves
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A 2016' évi be|só

e||enórzési
megálIapításokra
hozott intézkedési
terv végrehajtásának
e||enórzése

J.

Éves e||enórzési terv 2ot7. év

,:łmődsž
rli;i:l;:.,;;ri,,:i

Cé|: Annak e||enórzése, hogy a 2016.
évben Iefolytatott belsó e||enórzés
javaslatira készÍtett |ntézkedési
tervben fog|a|tak hogyan va|Ósu|tak
meg.
MÓdszer: Dokumentum a|aorj
e||enórzés
E||enórizendó idószak: 201'6. év

Banki forgalom
e||enórzése

,.ii,t,łł'.:

,:,!:.;:ii;]iil

A kŕi|tségvetési szervek be|s
kontro||rendszeréró| és belsó
e||enórzéséró| szÓlÓ 370/2011. (Xtl.

31.) Korm. rendelet 48. S-a

Cél: annak megá||apítása, hogy az
intézmény betartja-e
k<itelezettségvá||a|ás, pénz gyĺ
e||enjegyzés szabá|yait, a
pénzfoľga|om megfe|e|-e a
jogszabá|yi e|óíľásoknak.
MÓdszer: A banki bizonylatok, a

hozzá tartozÓ számvite|i bizonylatok
szÚrÓprÓba szer(i e||enórzése,
E|lenórizendó |dćíszak: 2oa7' ápri|is
hÓ

t'

A javaslatban megfogalmazott
hiányosságok, e|térések nem
kertjltek javĺtásra, kiegészítésre,
pÓt|ásra.
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Téves-, jogszeríĺt|en kifizeté'
pénzÜgyi e||enjegyzés hiánya'
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Utő e||'enórzés

Gazdasági egység
Jőzsefvárosi
EEyesÍtett
Bt'Icsódék,
Napraforgő
Esvesített lvoda
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Gazdasági e8yséE,
JÓzsefvárosi
Egyesített
BriIcsódék'
NapraforgÓ
Egyesített Tvoda

20t7, január
hÓ

Pénzi'i5ryi
e||enórzés

;Ąz 'e!l9nó.r1ésre
Íiydĺ1łndo.
kgnQc.1tÓs 

''

,ĺěltenćjri'nan}.

5 nap

zol7. L

negyedév

Gazdasági egység

I nap

20L7^ il,
negyedév

5 nap



Munkaidó
nyiIvántartásának
eIlenórzése

5.

Cé|: Annak megá||apítása, hogy a

munkaidó nyiIvántartás megfe|e|ó-e,
illetve <isszhangban van-e a

szabadság nyilvántartássa|.
MÓdszęr: Dokumentum a|aprj
e||enórzés
E||enórizendó idószak; f0I7. év
kivá|asztott idószak

TérÍtési di|ak
beszedésének
elIenórzése

2018. évi

e||enŐrzési
eIkészÍtése

Cé|: Annak megá||apítása, hogy a

térítési díjak beszedése, a beszedés
során a|kaImazott pénzkeze|és
megfeIelćí-e.
MÓdszer: He|yszĺni, dokumentumon
alapu|Ó e||enŐrzés.
Ellenőr|zendó időszak: 2oL7, év
kivá|asztott hőnap

Budapest, 20l6. oktÓber 26.

Készítette:
Szĺĺcs Ferenc
bels<ĺ ęllenÔr

beIsŐ

terv

Nem megfe|eĺó a szabadság
kiszámítása, kiadása.
A kiadott szabadság száma e|tér a
megálIapĺtott szabadság mértékétó|'

Nem megfeIeló készpénzkeze|és'

5zabá|y'szerííségi
e||enórzés

A kô|tségvetési szervek be|só
kontroĺ|rendszeréró| és be|só
e||enórzéséról szĺĺ|Ó 370/2011. (xl|.

31.) Korm. rendęlet 29. 5-a

JÓzsefvárosi
Egye5ített
Bô|csódék,
NapraforgÓ
EgyesÍtett Ővoda

PénzĹigyi
elIenóľaés

..;-- .----..---.-.-....-.-*---...--l--...:,::...-.-,^-.....-. t

2017. ilt.
negyedév

NappaIi El|átás

10 näp

fo17. tV.

negyedév

Gazdasági egység,
JÓzsefvárosi
E8yesített
B<iIcsódék,

NapraforgÓ
Esvesített Tvoda

\.',i.,-\:..

,\

8 nap

20t7,
november hĺĺ

5 nap
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1," 

^201,1. 
évi belső ellenőľzésĺ teľv sztĺveges indokolása

1.1. Bevezetés

Az áIlunháztartásról szó\ó f0I7, évi CXCV. töľvény 69.70.s-ai (továbbiakban: Áht.),
valamint a költségvetési szeľvek belső kontľollľendszeréľől és belső ellenőrzéséľől szóló
370l201'L, Gn. 31.) Koľm. ľendeletnek (továbbiakban: Bk..) megfelelően a közpénzek
felhasználásában résztvevő költségvetési szeľvezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert
mtĺködtetni abbóI a célból, hogy a szervezet vezeÍője szamára bizonyosságot nyújtsanak az
általa kiépített és mfüödtetett péttzngyi iľányításí és kontľoll rendszerek megfelelőségét
illetően.

A Bkr. 15.$. (7) bekezdés a) pontja éľtelmében az önkoľmányzati költségvetési szerveknél a
belső ellenőľzést e||áthatja az irźnyitô szeĺv á|tat foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban
alkalmazott vagy polgaľi jogi szeľződés keľetében foglalkoztatott belső ellenőĺ.
További szabáiyozás a Bkr. 16.$. (2) bekezdése szerint, hogy ha a költségvetési szerv nem
foglďkoztat bęlső ęllenőľt, a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a költségvetési
szerv belső ellenőrzési tevékenységének külső szol^gćůtató bevonásával töľténő
megszew ezéséről és ellátásráról.
Fenti jogszabályhelyek alapján a Fínancial Ideas Kft. (Cg.: 01.09-95L287) 2015. évtől
hatátozat|an iđejíĺ megbízási szeĺzőďéssel ellátja a Józsefuárosi Szent Kozma Józsefuárosi
Egészségügyi Központ (továbbiakban: JEK) számáta a belső ellenörzési, valamint Bkr.
szerinti a belső ellenőľzési vezetői feladatokat.

1'.z. 
^z 

éves e|lenőnésÍ teľv tarta|ma

a) az ellenőrzési tervet mega|apozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének
osszefoglaló bemutatását;
b) a tervezett ellenőľzések taĺgyát;
c) az ellenőrzések célját;
d) az ellenőľizendő idoszakot;
e) a rendelkezésre á||ő és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatarozását;
f) az e|Ienőrzések típusát;
g) az ellenĺírzések terv ezett ütemezését;
h) az ellenőrzött szerv, illetve szeľvezeti egységek megnevezését;
i) a tanácsadó tevékenysé gre terv ezett kapacitást.

1.3. Ellenőľzési pľioľitások

Af0t7. évi belső ellenőrzési terv készítésénél, a konkľét ęllenóľzési célok meghatĹĺozásźnái
a következő pľioľitások keľüItek ťrgyelembe vételľe:

Dokumentum címe: 2o\7. évi belsö ellenöľzési teľv

Dokumentum kódja:' ''

oldalszám: 4fts
VáltozaĹ száma: 1'

Éľvénybe lépés:201'7.01.01
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> A JEK még nem ľendęlkezik középtávű belső ellentíľzési stľatégiával, amely
összhangban az ę7l.enőtzoÍt szervezet hosszú távú céIjaivď négy évre hitározza meg -
a Bkr. 30. $.(1) bekezdésében rneghatáľozott tartalommal - a belső ellenőľzésľe
vonatkozó stľatégiai fejlesztéseket, stĺatégiai célokat'

> A JEK intézmény élén töľtént föigazgatő váltás miatt kiemelten fontos, hogy az íj
vezető tanácsadói tevékenység keĺetében támogatast kapjon a bels<j ellenőrzéstől a
helyzetelemzés, a felmeriilő kéľdések rugalmas ki vizsgaláiával'

} A folyamatok szabályozott és szabályszeru működésének vizsgźiata kiemelten a
gazđasőgs főfolyamatok, valamint humánpolitikai feladatetlátás teľÍjleteire
fókuszáljon.

} Az emberi eľőfonásokkď történő szabályos és hatékony gaz.ďálkodás a JEK
foglďkoztatotti tétszźlmara is tekintettel jelentős kockazati tényező, egyes területeinek
v izs gáűaÍa évente indokolt.

} A koltségvetés végrehajtásával és a vagyonnal történő gazdálkodás szabá|yszeĺiÍsége a
JEK gazđálkodási környezetébenfontos prioritás.

1.4. A betső ellenőľzés személyÍ feltételei, 20t7, éviktitelező továbbképzése

A költségvetési szervnél belső ęllenőrzési tevékenységet végzők nýlvántaľtásáról és kötelező
szakmai továbbképzéséľől, valamínt a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági
vezetőinek belső kontľollľendszer témájú továbbképzéséről szóló f8l2011' (Vm. :.; Ncľĺ
rendelet 7.$' (1)-(3) bekezdése szerint a ktilső szolgáltatást nyú1o szervezetbels<í ellenőľzési
vezetóje teljesítette az ÄBpEI., valamint a kĺĺtelezđÁBPE II. továbbképzéseket

A belső ellenőrzési vezeto emellett sztikséges méľtékben részt vesz a szakmai képzéseken.
A szakmai és személyi megťelelőséget a belső ellenőľzési megbizźsí szerződéstára|mazza,

A belső ellenőrzésí vęzető igazgatás-szewęzijí és államháztartási szakközgazdász
végzettséggel, valamint több mint háľom évtizedes önkoľmrínyzati vezetoi tapasz1alattal,
nyolc éves belső ellenőľ zési v ezetői gyakorlattal rendelkezik.

2. Belső el|enőrzési vezetési feladatok ĺitemezése

1ĺ;11l Hatáĺ'tdő
20]'6. éví összefoglaló ellenóľzési jelentés februáľ 15.
Kockázatelemzés elkészítése a stľatégiai teľvhez śżeľvezeť' egrégek
bevonásával

április 30.

Belső ellenőľzési stratégiai teľv készítése 2017.f021'. éve|,Íe máius 31'
201'8. évi belső ęllenĺíľzési terv elkészítése november 15.
Eseti tanácsa dás vezetői felkéréséľe folvamatos
Intézkedések nyilvántartásának vezetése, íntézkedési tervek
végľehaitásának nyomon követése

folyamatos

Dokumcntum címe: f0L7 ' évi be]sö ellenórzési terv

ýőiLozat szźtma: 1.
Dokumentum'kódja:''. ..''. ''''' Érvénybe lépés:2017:01.01 .

20



;ozs E ľvÁnosl SZENT KozMA pcp szs É cÚcyl rozpolvľ
1084 BL'DAPEST AURORA U. f2-28

A belső ellcnőľzési vczctő ĺíltalĺínos feladatai

A Bkľ.22.$. részletesen meghatáľozzaabelső ellenőľzésivezetói feladatait, amelyek:

e a belső ellenőľzési kézikönyv ęlkészítése;
c akockźnatelemzéssel a|átźtmĺsztott stratégiai és éves ellenöľzési tervek összęállítása, a

költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyása után a tervek végľehajtása, valarnint
azok megvalósításának nyomon követése;

r a belstĺ ellenőrzési tevékenység megszervezése, az ellenőľzések végrehajtásának
irányítása;

o az e||enóĺzések összehangolása;
o amennyiben az ellenőrzés soľán btintető-, szabályséľtési, kártérítési, illetve fegyelmi

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja meľül
fel, a költségvetési szerv vezetőjének, illetve a kdltségvetési szerv vezetőjének
éľintettsége esetén azirtnyító szen' vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és
javaslattétel a megfeleIő elj áľások megindítasara;

l a\eztrt ellenőľzési jelentés, iIletve annak kivonatanak a költségvetési szeľv vezeti5je
szźlmźľratöľténő megküldése a 43. $ (4) bekezdésének megfelelöen;

o az éves ellenorzési jelentés, illetve az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 48. $-ban
foglaltak szeľinti összeállítása.

o gondoskodni aľról, hogy érvényesüljenek az ái|amháztaľtáséľt felelős minisztęľ által
kozzétett módszertani útmutatók;

o gonđoskodni abelső ellenóľzésęknyilvrĺntaľĺásáról, aköltségvetési szeľv vezetőjének

döntésétől fiiggően a külső ellenóľzések nyilvantartásáľól, valamint az ellenőľzési
dokumentumok megőľzéséľől, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos
tárolásárő|;

o elkészíteni és teljesíteni az éves továhbképzési képzési tervet készíteni;
o a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési teľv megvalósításáľól, és az attő|

való eltérésekről táj ékoztatni;
o kialakítani és miĺködtetni az 50' $.ban meghaÍćrozott nyilvántartást;
o a belső ellenóľzési tevékenység soľán kezelt adatokat illetően betaľtani az adatvédelmi

és minősítętt adatok védelmére vonatkozó előíĺásokat, valamint gondoskođni arról,
hogy a belsó ellenőľzést végzők tevékenységtiket ezek ťlgyelembevételével végezzék.

t21
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Dokumentum címe 2o17 . évi belső ellęnőľzési terv

Dokumentum kódja:

oldalszám: 6t15
Yá7tozat szána: 1.

Érvénvbe' 1éoés i?.0L7 'o1.oI
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2o.l'6. évi ĺisszefogla|Ó ellenĺírzési
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Koc kázatel em zé,s elkészíIése a
stratégiai tervhez szervęzeti egységek
bevonásával
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Belsó ęllenóľzési stratégiai terv
készítése foL7 -2027, évekĺe
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2;0t8, évi ellenórzési terv készítése

N)

Tanácsadás és Tartalék a soron kíviili
e||enórzésekľę 40 o/ĺ;

(méľtéke 10Ąa vo kĺizĺjtt szokásos)

Dokumentum címę:, 2oL7. évi bels ellenórzési terv

Dokumentum kÓdia:

Intézkedések nyomon kÖvetése, belsö
eIlenórzési nyilvĺĺntartások vezetése
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oldalszám: 7/15
YáItozatszáma.. L.

Érvénybe lépés:2017.01.01
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1 Gazdasá.gi
Igazgatőság
Pénziigyi osztály,
Humánpolitikai
osztály

1ózsnľ.vÁnosl sZENT KozMA EGÍ,sZSÉGÜcyĺ KoZPoNT
1 084 BI.JDAPEST AURoRĄ U. 22-28
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Táľgv:
A megbízási szerz dések
szabályszerĺíségének és pénziigyi
teljesítésének vizsgáIata

Cél:
annak megállapítása, hogy
a JEK áltď megk tdtt megbízási
szerzŕídések osszhangban vannak-e a

feladatellátással, j ogszeľiiek.e, továbbá
a pénzĺigyi teljcsítések szabályosak-e.

M<iĺtja:
adatbekérés, dokumentumelemzés,
vezetói interjri, helyszíni ellenórzés

Idöszak:
aktuális ĺĺllapot

L
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Jogszabályi elĺíírások'
szewezetivźl|tozás,
fió szakteľtiletek

szabályozottsága,
k |tségvetési e|öirányzat
feIhasználása,
elszámolási rendszerek
szabĺílyozottsága

NJ
UJ

Dokumentum címe:.20L7. évi belsÓ ellenłjrzési terv

Dokumentum k6dia:

szabályszerĺĺségi és
pénzngyi ellenórzés
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20l7. elsó negyedév

oldalszám: 8/75
YáItozatgzáma: 1.

Érvénybe lépés:2017.01.01
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2. Gazĺlasági
Igazgatóság

;TzsľľvÁnosl szENT KozhdA EGÉszsÉGÜGYI KozPoNT
1 o84 BUDAPEST AURóRA TJ. 22-28

Tárry:
A201'6. évi mérleget a|átámasztó
analitikus nyilvántaľtások kÖztil a
leltáľak vizsgálata, kĺilrincis
figyelemmel a leltározás és a megel z
seIejtezés e|járás szabályszeľíĺségének
vizsgá|atfua

Cél:
annak megállapítása, hogy a 2o1.6.évi
mérleget a jogszabáIyi elóírasoknak
megfelelóen tényleges leltarozással
támasztották-e alá, illetve a leltározást
megelózóen lefolytatták-e a selejtezési
eljárrást.
M dja:
adatbekérés, dokumentume|emzés,
helyszíni vizsgáIat

Idószak:
?.01'6. év

':#:ffi

f-
+

jogszabályi e|óírások,
mérleget alátámaszt
analitika, elszámolási
rendszerek
szabályozottsága, cmberi
erófoľrrĺs

ffi

Dokumentum címe:20t7. évi belsó ellenórzési terv

Dokumentum kÓdja:

szabá|yszeríĺségi és
pénz gyi eIlenóľzés

2017. haľmadik
negycdév

oldalszám: 9/|5
Yá|Íozat szźlma: 1.

Érvénybe |ép és:2oI7'o1'.o1
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Elóľe meghatarozott felađatokra vonatkozÓ napok száma,.
Tanácsadás és taľtďék a soron kíviili ellęnórzési tartďék napok száma:
osszes ellenóľzési napok szźtma

* A37o/foL1. CXII. 31.) koľmányrendelet alapján. ** Az ellenórzésekhez rendelt becsĺilt idósziikséglet.

\
\\:..! ! ...\.:'\

NJ(

Dokumentum címe:2ol7. évi belsó e|lenóľzési terv

Dokumentum kődja:

oldalszám: 10/15
YáItozatszáma: 1.

Érvénybe |épés:2o 1 7 .O 1, .o1

50 ellenĺírzési nap
20 ellentírzési nap
75 ellenórzési nap
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5. Kockázatelemzés

A Bkr 29.$' alapjan az éves tervezés ęlökészítése magában foglalja a kockázatęlemzést
me gelőző 1 épéseket és m agát a ko ckźnaÍe|emzé st.

A gazđaságos, hatékony és eredményes ellenőľzési tevékenység előfeltétele az ellenőrzési
feiadatok céljĺínak pontos meghatfuozélsa. A célnak megfelelően határozhatő meg pontosan aZ
ellenőľzés területe, az el|enórzés hatóköre, az el|enorzési céllal összhangban álló älegendő és
megfelelő ellenőľzési bizonyíték megszeľzéséhez sztikséges vizsgálati eljaľások mennyisége
és minősége'

A belső ellenőrzési tervet azoknak a kockázatoknak és veszélyeknek kitett területeknek az
éľtékelése ďapjan dolgoztuk ki, melyek jelentős kihatlíssal lehetnek aszetvezęÍrę.
A kockazatoknak való kitettség méľtékét vagy jelentőségét a megfelelő kontrolltevékenységek
révén lehet mérsékeltnek tekinteni.
A belső ęllenőĺzés az alaptevékenységet leíró mtĺkodési folyamatokat ellenőľzi abbó| a
szempontból, hogy a vezetök áIta| a kockázatok kezeléséľe létrehozott kontľollok
megfelelőségét éľtékelje. Ilyen kontroltok a szabźůyzatok, hatáskörök, felelősségi körök,
szeĺvezeti tagozódás, infoľmatikai kontrollok. A belső ellenörzés a mtiködési, tevekenységi
folyamatokból indul ki, miközben önmaga is egy kontrollfolyamatot képez a költségvetési
szerv irányítási és szabál yozősi ľendszeľében.

5.1. A kockázati tényezőkfeltáľása és éľtékelése.

Elsődleges cél a szeľvezeten beltil jelentős kockazatnak kitett teľtiletek ellenőrzése. A 20t6.
évi ellenőľzési munkateľv összeállításakor a korábbi évek ellenőrzési tapasztalatai és a
mtĺködési kockázatokon alapuló megkozelítés érvényesĺilt. Az ellenorzési erőfoľľásokat
azokta a terĹiletekre osszpontosítottulg amelyeken legnagyobb a hibak előfordulási
valószínűsége.

A kocká,,zatelemzési folyamat célja, hogy a tevékenységeknél azonosítsa, e|emezze és
dokumentálja a költségvetési szervek folyamataíban és fĺibb szeľvezeti egységeinél létező
kockázatokat.

A kockázati tényezókközu| az ellenőrzési teľvhez a miĺköđési kockázatok közľr]- az alábbi fő
kategóriák szeľint történt az éĺtéke|és:

} emberi erĺjfoľľás
} korábbi ellenőrzések
} jogszabályokváJtozása
} szervezetiváltozás
} kontrollok megbízhatósága

Tekintettel aĺra, hogy a JEK még nem rendelkezik a Bkr. 30.$' (1) bekezdésében
meghatarozott középtávú belső etlenőruési st;ratégiáva|, a belső ellenőrzésř javasolt témák
kiválasztásához céLszetu a kdltségvetési szerv főfolyamatait, majd azokból levezetve a belső
ellenĺĺrzésľe javasolt folyamatokat összefogIďóan áttekinteni'

Dokumentum cime,, f0t7, évi belső ęllenőrzési terv

Dokumentum kódia:
Yá|tozatszáma: L.

Érvénybe lépés :2017 .0I.O1,
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I. A költségvetési szerv tevékenysógeinek főfolyamataĺ:
1) a lĺöltségvetési szerv szakmai feladatának ellátása (ezt lehet külön önálló pontokba is

bontani, a feladatellátás teľületei alapján)
2) a költségvetési szerv éves költségvetési javaslatának elkészítése.
3) az éves költségvetési beszámoló elkészítése
4) e|óirany zat felhasználási teľvek készítése
5) kötelezettségváIlalások, szeľződések, megľendelések, beérkező és kimenó szźmi'źk

nyilvántartása
6) a költségvetési szeľv szeľződéseinek megkötése
7) az euľópai uniós, a nemzeti, regionális és egyéb páIyőtzatokkal kapcsolatos

folyamatok végrehaj tása
8) a költségvetési szerv közbeszerzési eljárásai teljes körű lebonyolítása, illetve a

lebonyolítás kooľdinálása
9) a költségvetési szerv informatíkai rendszerének működtetése
10) a költségvetési szerv belső szabályzataiĺak elkészítése
11.) a közfeladatot ellátó szervezet iigyiratkezelése

II. Az ellenőrzésľe javasolt folyamatok:
1) az áůlaĺni támogatás felhasználások, pénztigyi és számviteli elszámolások
2) a költségvetési alapokmány
3) azelőirányzatok és vźÄtozźsai
4) apénzforga|omelszámolása
5) a vagyonnal kapcsolatos elszámolások (befektetett eszközök, készIetek, kovetelések,

pénzeszközok, kotelezettségek, aktív és passzív elszámolások)
6) kötelezettségvállalásokalakulása
7) az európai uniós pályazatokkal kapcsolatos dokumentumok, elszámolások
8) a költségvetési gazdálkodásľól szóló éves beszámoló
9) az elóirtnyzat-marudvźny megállapítás szabályossága
10) készpélukezelés
11) az értékhattlrtól fiiggően bonyolított beszerzések, szolgáltatások, beruházások esetén

alkalmazott közbeszęĺzési eljárások
Lf) a belső kontľoll rendszer mtĺködtetése, kockázatok kezelése, szabálytalanságok

13)ľ"'"#;:"""lvalógazdálkođás,vagyonértékelés,szeľződésęk,önköltségsziĺĺnítás
szabályainak meghatározása

14) a humráneľőfoľľás biztosítása a költségvetési szeľvnéI

Fenti ellęnőrzési folyamatok közül a vęzetésseĺ folýatott megbeszélések alapjan javasolt
ellenőľzési témákľa kockázati téľkép késziilt, amely eredményeként _ ťrgyelembe véve a belső
ellenőri kapacitást is _ az alábbi kockázatitérkép készült el'

Dokurnentum cime:2017, évi bęlső el|enőľzési teľv

Dokumentum kódja:'

oldalszám: rfl15
Yá|tozat száma: 1.

Érvénybe lépés .,201'7'07'01'
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5.2.Rockánati téľkép
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1 A megbízási szeľZódések
szab ály szeríiségének és p énztigyi
telj esítésének v izsgáIata

) Af0t6. évi mérleget a|ttźlmasztő analitikus
nyilvántaľtások koztil a leltárak vizsgáIata,
kĺilontis figyelemmel ale|tá,rozáĺs és a
megel<ĺz<í selejtezés eljaras
szab á|y szeĺusé gének vi zs gálatáľa

4. Pénzkęzelés megfelelóségének vżsgálata
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A kockázati szempontok mérése: A kockázatok előfoľdulásának valószíniĺsége 1-től 5-ig
kerĺilt meghatásozásra (,,1'' alacsony, ,,3', kózepes, ,,5'' magas).

A kockázati szempontok mérése: A kockazatok előfoľdulásanak valószíniĺsége 1{ő1 5-ig
került meghatźrozásra
(',1'' alacsony, ,,3'' közepes, ,,5'' magas)

Dokumentum címe:2017. évi belsó ellenőľzési terv

Dokumentum kódja:

oldalszám: L4ĺ15

Súlvok ĺhatás) í1-5) Valószínűsés
Emberi.eľőfoľľás kockĺázat. 5 1-5

A folyamat/ tevékenység korábbi
ellenórzése'

Ą 1-5

Josszabálvi körnvezet változása. ą 1-5

SzeĺvezetivílIozás, 4 1-5

Kontrollok me gbizhatő sága. ) 1-5

Kockázati pont=
Súlvok x Valószínúség

Kockőzati pontok
száma

Kockázati oontok
mlnosltese

21-40 alacsonv
41-70 közepes
71 - 105 magas
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