
Sorszám.
eIlenórzłitt szerv

1. JÓzsefvárosi
Egyesített
BiiIcsódék'
NapľafoľgÓ'
Egvesített ovoda

2. Jőzsefvárosi
Polgármesteri
Hivatal

BuoaľBsľ rŐvÁnos VIII. rnnÜLET JóZsEFvÁRosI oľronľĺÁNYzAT És Hrvłr.łr,.ł
2017. Évr nr-ĺ.nľonznsl TERvE

Títgy:. Az ingyenes étkeztetésre va|rí jogosu|tság dokumentálásának elIen ľzése
Cé|: annak megállapításą hogy az ingyenes étkęztetésrę valÓ jogosultság
megalapozott-e, valamint dokumentálásą igénylése és e|sziíĺnolása megfelel.e a
jogszabályi elóírásoknak
MĺÓdszer: adatbekérés. hęlvszíni ellenorzés. Vizssá|t idószak 20|6. év

3. Jőzsefvárosi
Gazdálkodási
KÖzpontZrt.

Az el|enórzésre vonatkoző stratégia

Tárgy: A szál|áshelyi szolgá|tatások bejelentése és az idegenforgalmi
adÓbeva||ások te|jesítése kłizłitti kapcso|at megva|ĺísu|ásának vizsgá|ata
Cé| : annak megállapításą hogy a vizsgál at tźlt gy ához kapcsolÓdÓ adÓbevételek ho gyan
teljesülnek.
MÓdszer: adatbekérés. elemzés. Vizsgá|t idószak: 20|6.év

4. Jőzsefvárosi
PoIgármesteri
Hivatal

Tárgy: A k zszo|gá|tatási szerzłidés szerinti kłizterĺi|et-fenntartásáva|'
városĺizemeltetéssel kapcso|atos feladate||átásra biztosított pénzłisszeg
felhaszná|ásának és eIszámo|ásának vizsgá|ata
Cé|l annak megállapításą hogy a célnak megfelelon t rtént.e a biztosított pénzÖsszeg
felhasználása és elszámolása
MÓdszer: adatbekérés. elemzés. helyszíni ellenórzés. Vizseá|t idószak: 20|6. év

5. Jĺízsefvárosi
nemzetiségi
iinkormányzatok

Tárgy: !ĺ zárszámadźlshoz kapcsolÓdÓ vagyonkimutatás vizsgálata
Cé|: annak megállapításą hogy a vagyonkimutatás és az éves k<iltségvetési
beszámolÓk <isszhangią valamint a kőte|ezo egyezóség a számviteli nyi|vántartással
biztosított.e.
Mődszer: adatbekérés, sszehasonlítás, Vizsgált idószak: 20|5' év' 20|6.év

6. Jrízsefvárosi
PoIgáľmesteľi
Hivatal

Tárgy: Az á|lami támogatás e|számo|ásának vizsgá|ata
Cél: annak megállapításą hogy a jogszabályi elóíľásnak megfelelĺĺen t rtént-e a
kormányľendelet szerint kapott mtikĺidési és feladatalapri támogatások nyilvántartása
és elszámolása
MÓdia: adatbekérés. elemzés. Vizseá|t idószak: 2016.év

osszesen az eIlenórzési napok száma az elIen rzések teliesítéséhez:

Budapest, 2016. novembeľ 18.

Táľgy: A gépjáľmíí keľékbi|incse|ési és elszá||ítási fo|yamat pénziigyi
e|számolásának vizsgá|ata
Cél: annak megállapításą hogy a folyamat pénzĺigyi elszámolása megfelel-e a
jogszabályi eloírásoknak, valamint a 20|5. évi e témak<irben késztilt jelentéshez
kapcsolÓdÓ intézkedési tervben rogziteÍt feladatok, hogyan hasznosultak.
MÓdszer: az intézkedési tęrv feladatainak tételes vizsetL|atuYizseá|t idószak: 20|6.év

Azonosított kockázati
tényezók

Jogszabá1yi változásbÓ|
ered<ĺ kockazat

Még nem vizsgált
témakĺir, adő bevéte|

kiesés

Az el|enórzés
típusa

A biztosított pénzĺisszeg a
célnak megfelelien kerĺilt

felhasználásra

elóterjesztés l. melléklete

Szabályszeľtiségi

Az
e||enÍĺľzés
ĺitemezés

e

A kÖltségvetési szervek,
feladatok átszervezéséból
eredo vagyonmozgások
(minden átadott és átvett
vagyon nyilvantaÍtásba

kertilt)

Rendszerellenórzés

Az
ellen ri
napok
száma

2017.r.
negyedév

Belsó
E|lenórzési

Iroda
eIlenórzési
funkciÓja
szerint

Teljesítmény-
ęllenoľzés

2017.
I' és II.

negyedév

helyi szabályozás nem
megfeleló kialakítása

40

Felĺigyelt
k<iltségvetési

szerv
ellenórzése

Feladat átszervezésboI
eredo kockáaat

(ktiltségvetési szervtol a
hivatalba keriilt a feladat)

Készítettę: Majerné Bokoĺ Emese Belso Ellenórzési Irodavezetó

I óv tlJl'agyta: Danada-Riman Edina j egyz

PénzĹĺgyi-
szabályszeľriségi

201't. tl
negyedév

36
Hivatal belso
ellenórzése

Pénztigyi-
szabá1yszertiségi

2017. ril.
negyedév

40

Helyi
ĺinkormányzat

belso
ellenoľzése

UtÓellęnórzés
(szabályszertĺségi)

2017.rV.
negyedév

45

Helyi
cinkormányzat

belsó
ellenórzése

2017.tv.
negyedév

Helyi
nemzetiségi
nkormányzat

belso
ellenorzése

25
Hivatal belso
ellenorzése

231
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Józsefvárosĺ Szociá|is Szołgáltató és Gyermekjó|étĺ |(ozpont
].0B1 Budapest Népszínház ut.ca 22,

Évrs ELLENŐRZÉS| TERV 2Ot7. év

Budapest , fol6. október 26.
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Az intézmény fo17, évre vonatkozó belső el|enőrzési tervének e|készítésekor az

Á|lamháztartásró| szóló foLL. évi cXcV. törvény, a kĺiltségvetési szervek belső

kontrol|rendszerérő| és be|ső ellenőrzéséről szó|ó 37a/2otL'{x|l.31.) Korm. rende|et,

továbbá a Nemzetgazdasági Minisztérium á|ta| - 2016' év szeptemberében - kiadott

módszertani útmutató aján|ásai kerültek figyelembe vételre'

A JsZszGYK intézményénéĺ a be|ső el|enőrzési fe|adatokat külső szolgá|tató megbízásĺ

szerződés a|apján látja e|. Ebbő| fakadóan a köte|ező továbbképzést a belső e||enőr

onállóan teljesíti,továbbképzésre időkeret nem került tervezésre.

Az éves terv elkészÍtése során figye|embe ke|lett venni, hogy a belső el|enőrzésnek - a

megbízási szerződés a|apján . e| kel| |átni a Józsefuárosi Egyesített Bö|csődék (JEB) és a

Napraforgó Egyesített ovoda (NEo) ĺntézmények be|ső e|lenőrzését is' A bkr vonatkozó

rende]kezése alapján az éves terv elkészítésekor figye|embe kell venni a belső el|enőnés

rende|kezésre álló erőforrását.

A belső kontro||rendszer kia|akításáért, mťíködtetéséért és fejlesztéséért a kĺiltségvetési

szerv vezetője fe|e|ős. A belső kontrollrendszer kialakítása során figye|embe kel| venni az

ál|amháztartásért fe|elős miniszter á|ta| k<ĺzzétett, módszertani útmutatók aján|ásait és

egyben köte|es a folyamatokat olyan móđon szabályozni és műktidtetni, ame|yek

biztosĺtják a rendelkezésre á|ló források gazdaságos, hatékony és eredményes

feIhaszná|ását.

az Áht. 7o.5 (2) bekezdése a|apján, a belső elĺenőrzés a be|ső kontro|lrendszer keretén

be|ül mĹíködő, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége keretében, megá||apításokat

és javaslatokat fogalmaz meg a kti|tségvetési szerv vezetője részére.

A belső e||enőrzés az el|enőrzött szervezet céljai elérése érdekében értékeli és fej|eszti az

e|lenőrztitt szervezet be|ső kontrol| eljárásainak hatékonyságát, ajogszabá|yoknak és belső

szabá|yzatoknak va|ó megfe|e|ést, vaIamint a kö|tségvetési bevéteIek és kiadások

felhaszná|ását és e|számo|ását, továbbá az eszkijzökkel és a forrásokkal va|ó gazdálkodás

foIyamatát.

A költségvetési szervek belső kontrolIrendszerérő| és be|ső e|lenőrzésérő| sző|ó

37o/2o7l,Íx||'31') Korm. rendelet (továbbiakban: bkr} 29.$. és 31. $-ának megfeIe|ően a

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

A belső e|lenőrzés feladata, hogy fe|mérje a vizsgáĺt szervezet működését fenyegető

kockázatokat.
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A2oJ-7. évi belső el|enőrzési terv kockázatelemzés a|apján kerÜlt e|készítésre figyelembe

véve a bkr-ben e|őírtakat, va|amint a be|ső ellenőnés nemzetközĺ normáit, ameĺy szerint

fe|mérésre kerri|tek az intézmény tevékenységét érintő' gazdálkodási foĺyamatban rej|ő

kockázatok.

A kockázatelemzés e|végzéséve|, az egyes vezetők javaslataival, a fe|tárt kockázati tényezők
. 
ä)ono'ításával, és az e|lenőrzési tapasztalatok a|apján kertiltek meghatározásra az egyes

elIenőrizendő terÜ |etek.

A 2ot7, évre vonatkozó belső e||enőrzésĺ tervben szereplő fe|adatok meghatározása a

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

A kockázatelemzés osszefog|a|ása :

Az éves terv osszeál|ításáná| íigye|embe véte|re kerÜ|tek a következók:

Az intézményvezetők javaslatai,

Az e|őző ellenőrzések tapasztaIatai,

A korábbĺ e||enőnés óta e|te|t idő,

Vo|t-e elĺenőrizve az adott teri'ilet,

Az intézmény stratégiai céljai.

A kockázatelemzés eredménve :

A kockázati tényezők és alkaImazott sú|yozásuk

Sor-
szám

Kockázati tényező Kockázati
tényező

teriedelme

Alkalmazott
5ú|y

1. Belső kontro||ok értéke|ése 1.-3 4
2. Vá|tozás / átszervezés t -5 4
3. BeVételszintek /kĺi|tséeszintek 1-3 6

t. Leeutóbbi e|lenőrzés óta e|te|t idő L-5 3

5. Pénztigyi szabá|ytaIa nságok
valószínűséee

1-3 8

6. Szabá |vozottság és szabá|vossáe 1-3 5

7. Munkatársak képzettsége és
taoasztalata

1-3 ą

8. Erőforrások rendelkezésre á|lása 1-3 4

.ĺ 11
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Az azonosított kockázatok és azok besorolása

Sor-

szám

Alacsony Közepes Magas

1. 2016. évre vonatkozó

éves ellenőrzési

jeIentés eIkészítése

A 2016' évi be|ső

e||enőrzési

megálIapÍtásokra

hozott intézkedési terv

végrehajtásának

e||enőrzése

Banki

elĺenőrzése

2. 2ot8. évi be|ső

e||enőrzési terv

eIkészítése

Munkaidő
nyiIvántartásá nak
ellenőrzése

Térítési díjak

beszedésének

eIlenőrzése

Az éves terv elkészítése során figye|embe ke|lett Vennĺ, hogy a be|ső ellenőzésnek e| ke|l

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

^ 
2oL7 , évre tervezett e||enőrzések megosz|ása a következő:

Ellenőrzósi tevékenység:

/! 12

ĺ'ĺ 
.|i;,,,

i.'

E||enőrzott szerv megne-

vezése

E||enőrzések száma db Ellenőrinap

JSZSZGYK 3 16

JEB z 8

NEO 2 1

Egyéb tevékenység:

Ellenőrzött szerV megne-

Vezése

E||enőrzések száma db E||enőrinap

JSZSZGYK L0

JEB 4

NEO 4

A 2aI7, évi e||enőrzési terv 2a]'6. évrő| áthúzódó e|ĺenőrzést nem tarta|maz'
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Soron kívriIi e|lenőrzések:

Ezen e|]enőzések |efolytatása nem vár|, előre nem azonosítható események

előfordu|ásábó| adódĺk. A soron kívü|i e|lenőrzések számát, pontos erőforrás szÜkségletét

előre nem lehet meghatározni. A belső e||enőrzés soron kívÜ|i el|enórzésre 2 napot

tervezett.

Tanácsadó tevékenység

íĺA tanácsadó tevékenység o|yan tevékenység, amely valamilyen hozzáadott értéket

eredményez a szervezet vezetője részére, anélkÜl, hogy a belső e|lenőnés a fele|ősséget

magára vá||alná.

Tanácsadó tevékenységet (Pl: intézményvezető támogatása az egyes mego|dásĺ

Iehetőségek vizsgálatával, értékelésével; javas|at megfogalmazása az intézmény

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

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

szerv vezetőjének kérésére |ehet végezni' Tanácsadásra 4 e||enőrĺ nap kerri|t tervezésre.

Az éves e||enőrzésiterv tarta|mazza az el|enőrzés tárgyát' az e||enőrzés cé|ját, módszereit,

az el|enőrizendő időszakot, az ellenőrzés típusait, az e||enőrzött szervezeti egységet

valamint az ellenőrzés tervezett ütemezését és az e|lenőrzésre fordítandó kapacitást.

Az éves e||enőrzési teľvben fog|a|tak végrehajtásához szĹikséges feltéte|ek rendelkezésre

á||nak mind az intézményné|, mind a be|ső el|enőrzésife|adatot e|látó személyné|.
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L, 2016' évre
vonatkofő éves
e||enórzési jeIentés

eIkészítése

f.

Ai':,,..,ę l!ę i ż'éi'|| 
.:ćé,lj 

a':, 
:. niÁdsż
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''..1' ... .. 
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A 2016. évi be|só
e||enórzési
megá||apÍtásokra
hozott intézkedési
terv végrehajtásának
elIenórzése

J.

Éves e||enórzésĺ terv 2o]7. év

Cé|: Annak e|lenórzése, hogy a 2016.
évben lefoIytatott beIsó ellenórzés
javaslatira készĺtett intézkedési
tervben fog|a|tak hogyan va|Ósu|tak
meg.
MÓdszer: Dokumentum a|aorj
elIenórzés
ElIenórizendö ĺdószak: 20].6, év

Banki forgalom
e||enörzése

efe ai
il;:ia

iril:ii

ilil;;:
ii,.:;i
j.rijji

a| ĺ o s ított'k oćklźz at i.
l] l:'':] ji ]!:li:lil'. ĺĺ.|'.:.]:.:.:!jl.:l:ĺ]l.i.:l
::Il:'''| 'j.]' |í':'lj'' .: !''l;: ''i'| ||''|.J'

;i.i:Il:irl:.;ĺ| r;i:j |' ::.:|: j.'l :...:|: jili1l';

:,1.;, i:"{;:,i;;,:ij lil) Lirll.i.i ii-ilill; :

, ,i i ,i;i ;;iiii:. Ii || : Ii:;:: ii;: i :': ii. . ,II,: I,

ll:: l]li;;l::;:ĺ..i'i;;i.'|;l;.ii:ĺ:;:i;i.:;:l'.i::.

A kci|tségvetési szervek
kontro||rendszerérćj| és
e||enórzéséró| sző|ő 37Q|2o71'
31.) Korm. rendelet 48. S-a

CéI: annak megál|apítása, hogy az
intézmény betartja-e
kcite|ezettségvá||a|ás, pénz gyi

e|lenjegyzés szabályaĺL a
pénzforgalom megfe|e|.e a
jogszabá|yi e|óírásoknak.
MÓdszer: A banki bizonY|atok, a

hozzá tartozÓ számviteli bizonylatok
sz rÓprÓba szer(ĺ el|enórzése.
E|lenórizendó |d szak: 2ot7, ápri|is
hÓ

tp ą;y e z'( !,...,,,.'':i;.'., ;;'.; ..

:ri'''ĺj:::j;j'.ji!r ii: ||::;:'ij.t':| |: i

lÍjl|:1: l : : j:; i|; :'i|::1i:ii::|;:. 
:

: ui:rr::|:,|: IIIi;ii:):, :i:nrIrr' Ir:

A javaslatban megfogalmazott
hiányosságok, e|téľések nem
kertj|tek javításra, kiegészítésre,
pÓt|ásra.

l-r..

,..ÁZ ,.''' .., éi !ĺę: n,óiżé's..

;.t-ĺplša l.' .:'.'l.:..', i..',.. . ,:]i:

.:,. r: r'r:. j. i. ::l:,,li:1;l:.iil:r;.i:

i:'i::: i ii,:i;it.; i.i:.r,,:rr.:;rr.i:r:::.i.

bels
beIsó

{xil.

Téves-, jogszer tlen kif|zetés,
pénzti gyi e||enjegyzés hiánya.

Utő e||'enórzés

Gazdasági egl7ség,
JÓzsefvárosi
Egyesített
Bi'Icsódék,
NapraforgÓ
Esyesített Tvoda

|,., Ą7.,. :. ę !! ę :n'ó :ŕz.é Í
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Gazdasági egYség,
JÓzsefvárosi
Egyesített
BciIcsŐdék'
NapraforgÓ
Egyesített lvoda

2077, január
hÓ

Pénzĺigyi
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4. Munkaidó
nyiIvántartásánd<
e||enórzése

5,

Cél: Annak megá||apítása, hogy a

munkaidó nyiIvántartás megfeĺe|ó-e,
ifletve <isszhangban van-e a

szabadság nyilvántartássa|'
MÓdszer: Dokumentum a|aptl
eIlenórzés
E||enórizendó ĺdószak: z0I7. év
kiválasztott idószak

Térítési díjak
beszedésének
eIlenórzése

6.

Cél: Annak megá||apítása, hogy a

térÍtési dÜak beszedése, a beszedés
50rán a|kaImazott pénzkeze|és
ĺnegfeIeló-e'
MÓdszer: He|yszĺni, dokumentumon
alapu|Ó e||enŐrzés.
E||enórizendó idószak: 2oL7, év
kivá|asztott hÓnao

2018. évi be|sö
e|len rzési terv
eIkészítése

Budapest, 2016. oktÓber 26.

Készítette:
Sziĺcs Ferenc
bels<ĺ ellenóľ

Nem megfeleló a szabadság
kiszámítása, kíadása'
A kiadott szabadság száma e|tér a
megá||apított szabadság mértékétćĺ|'

Nem megfeIe|ó készpénzkeze|és.

5zabá|yszer ségi
e||enŐrzés

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

31.) Korm. rendelet 29. S-a

JÓzsefvárosi
Egyesített
B lcsódék,
NaprafoľgÓ
Egyesített Övoda

Pénz gyi
e||enóraés

2017. ilr.

negyedév

NappaIi E||átás

10 näp

2017. tv.

negyedév

Gazdasági egység,
JÓzsefvárosi
Egyesített
BciIcsódék,
NapraforgÓ
EgvesÍtett óvoda
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Józsefváľosi Szent Kozma Egészségiigyĺ Központ
f0!7. évi belső ellenőľzésĺ teľve

IJudapest, f016. llovenrbeľ 15.

Dokunrelltuln cíne : 2()l?. ćvi belsti ellęlrőľzési icĺv

l)ĺrku lrlerlt r.l m |<ĺĺilj a :

Okĺalsz.iinr: 1i15
Viiltoz-iit szánla: 1'

iirvónyt;c lćpr5's:201 ?.01'0i
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Dokumentum címe:2o17 ' évi belső ellenőrzési teĺv

Dokumentum kódja:'

oldalszám: zl1'5
Változat szána: L.

'''..'''Érvónybe.lépés:201'7.01..01

; 1-" rI
; ,2,: f

Készítette EIlenőľiztę Jóváhagvta

Név: Almási Ibolva nem relevans Dr. Hoĺváth Sziláĺd

Beosztás: belső ellenőrzési vęzető főísazsatő

Aláírás: .."':'l -""J-*:'..
"-'#"Ą

Dátum:

. .'pý" oe.ĺ>\
/f" í-*.-a'---rib\ Ź0.ĺó llov, t s

it
í;
ĺ:.

.l

N
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1'.'l.. Bevezetés................. ......'.....'....4
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1084 BI'DAPEsĺ ĺunónĺ. I]' 22-28

1" A 2017" évĺ belső ellenőľzésĺ teľv sztĺveges inĺIokĺllása

1.1. Bevezetés

Az áIIamháztartásról szô\ő fOLl'' évi CXCV. torvény 69-70.$-ai (ovábbiakban: Áht.),
vaiamint a koltségr'etési szeľvek belső kontrollrendszęréľől és belső ellenőrzéséről szóló
370lf01,t. CXII. 31.) Koľm. rendeletnek (továbbiakban: Bk..) megfelelően a közpénzek
felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belso ellenőrzési ľendszert
miĺködtetni abból a célból, hogy a szeľvezet vezetője számtlta bizonyosságot nyújtsanak az
általa kiépített és működtetett pénzügyi iľányítási és kontroll rendszeľek megfelelőségét
illetően.

A Bkr. 15.$. (7) bekezdés a) pontja értelmében az önkormányzati költségvetési szerveknél a
belsĺi ellenőrzést elláthatja az lrźnyitó szerv által foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban

alkalmazott vagy polgĺĺľi jogi szeľzódés keretében foglalkoztatott belső ellenőľ.
További szabályozás a Bkľ. 16.$. (2) bekezdése szerint, hogy ha a költségvetési szerv nem
foglalkoztat belső ęllęnőľt, a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a kdltségvetési
szerv belső ellenoľzési tevékenységének külső szolgáltató bevonásával történő

megszervezéséröl és ellátásráĺól.
Fenti jogszabályhelyek alapján a Financial Ideas Kft. (Cg.: 01.09-951f87) 20].5. é\Ąő1

hatáľozatlan idejÍi megbízásí szerzodéssel ellátja a Józsefvárosi Szent Kozma Józsefvárosi
Egészségügyi Központ (továbbiakban: JEK) számína a be|ső ellenöľzési, valamint Bkr.
szeľinti a belső ellenőľzési vezetoi feladatokat.

L.2. Az éves ellenőľzési teľv tartalma

a) az e|Ienőrzési tervet megalapozó elemzésęk és a kockázatelemzés eľedményének

osszefoglaló bemutatását;
b) a teÍvezett ellenőľzések tt.ľgyźŃ';

c) az ellenőrzések célját;
d) az ellenőrizendő időszakot;
e) a rendelkezésľe á|lő és a sztikséges ellenőľzési kapacitás meghataľozását;

f az e|Leĺorzések típusát;
g) az el|eĺőtzések terv ezett ütemezését;

h) azel\enórzłött szeľv, illetve szervezeti egységek megnevezését;

i) a tanácsadó tevékenysé gte teÍy ezeÍt kapacitást.

1.3. Ellenőrzési pľioľitások

Af017, évi belső ellenőrzési teľv készítéséĺél., a konkrét elĺenőľzési célok meghatáľozásáná|

a következő pľioľitások keľültek ťrgyelembe vételre:

,,,,.

. /..:' łł'z ,': ',.t"

Dokumentum címe:20I.7. évi belső ellenőľzési terv

Dokumenĺuln' kódja:' '' '

oldalszám: 4lI5
Yá|tozaLszáma: 1'

.''''''Éľvénybe''Iépés:2017.01'01
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> A JEK még nem ľendelkezik középtźlvil belső ellenőľzési stratégiával, ameiy
összhangban az e|Ienilrzott szelvezet hosszú távú cétjaival négy évre hatlarozza meg -
a Bkr. 30. $.(1) bekezdésében meghatározott tartalommal - a belső ellenőľzésrę
vonatkozó stľatégiai fejlesztéseket, stĺatégiai célokat.

> A JEK intézmény élén töľtént foigazgaÍő váltás miatt kiemelten fontos, hogy az új
vezető tanácsadói tevékenység keľetében támogatást kapjon a belső ellenőrzéstĺíl a
helyzetelemzés, a felmeľül ő kérdések ľugalmas kivizsgálasával'

} A folyamatok szabályozott és szabźiyszeďi mtĺködésének vizsgálata kiemelten a
gazdasá,gi főfolyamatok, valamint humánpolitikai fęladatellátas terĹileteire
fókuszáljon.

} Az emberi erőfoľľásokkď történő szabályos és hatékony gazdálkodás a JEK
foglalkoztatotti |étsztmara is tekintettel jelentős kockazati tényezó, egyes területeinek
vizsgálata évente indokolt.

} A kĺĺltségvetés végrehajtásával és a vagyonnď töľténő gazdálkodás szabá|yszeľíisége a
JEK gazdálkodási környe zeÍében fontos prioritás.

1.4. A betső ellenőľzés személyi feltétetei, 2017. évi kötelező továbbképzése

A kĺĺltségvetési szervnél belső ellenőľzési tevékenységet végzők nýlvántaľtásarót és kötelezĺj
szakmai továbbképzéséľől, valamint a költségvetési szeľvek vezetőinek és gazdasági
vezetőinek belső kontrollľendszeľ témájú továbbképzéséľől szóló f8/2011' (Vn. 3.) NGM
ľendelet 7.$. (1)-(3) bekezdése szerint a k{ilső szolgaltatást nyqto szetvezet belső ellenőľzési
vezetoje teljesítette az ÁgpE I., valamint a kötelezĺĺ ÁgpE,II. tđvábbképzéseket.

A belső ellenőrzési vezeto emellett sziikséges méľtékben részt vesz a szakmai képzéseken.
A szakmai és személyi megfelelőséget a belső ellenőrzési megbízási szerződéstarta\mazza.

A belso ellenőrzési vezető igazgatás.szeľvezői és átlamháztartási sza7<közgazdász
végzettsé'ggel, valamint több mint három évtizedes önkormiányzati vezetöi tapaszta|attaI,
nyolc éves belső ellenőrzési v ezetői gyakorlattal rendelkezik.

2. Belső ellenőrzési vezetési feladatok ĺitemezése

;'r '. 'Hatärĺaö
2016. évi összefoglaló ellenőľzési .ielentés február 15.
Kockiázatelemzés elkészítése a stratégiai tervhez szeľvezeti egységek
bevonásával

április 30.

Belső ellenőrzési stľatégíai teľv készítése foI7-2021* éveke máius 31.'
201'8. évi belső ellenőľzési teľv elkészítése november 15.
Eseti tanácsadás vezetői felkéľéséľe folvamatos
Intézkedések nyilvántartásának vezetése, íntézkedési tervek
végľehajtásának nyomon követése

folyamatos

Dokumentum címel.f0L7. évi belső ellenórzési terv

Dokumentum'kódia:' '

Yá|Ĺozat száma:

Éĺvénybe lépés :2OI,7 ".01.01
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A belső ellenőľzési vezetij általĺĺnos fcladatai

A BkÍ' 22.$. részletesen meghataľozzaabelső ellenőľzésivezetoi feladatait, amelyek:

o abels<i ellenőrzési kézikönyv elkészítése;
o akockázatelemzéssel a|źúźtmasztoIt stratégiai és éves ellenőľzési tervek összeállítása, a

köItségvetési szeľv vezetojénekjóváhagyása után a tervekvégrehajtása, valamint
azok megvalósításának nyomon követése;

o a belső ellenőrzési tevékenység megszen,ezése, az ellenőrzések végrehajtásának

irányítása;
o az eI|enorzések összehangolása;
o amennyiben az ellenőrzés soľán btintető-, szabályséľtési, káľtérítési, illetve fegyelmi

eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja meľül

fei, a költségvetési szeľv vezetójének, illetve aköĺtségvetési szeľv vezetójének

éľintettsége esetén az irźnýtó szerv vezetőjének a haladéktalan tájékoztatása és

javaslattétel a megfelelő elj áľások megindításaľa;
o a|ezźrt ellenőľzési jelentés, illetve arrnak kivonatanak a költségvetési szerv vezetője

szźmáratöľténő megküldése a 43. $ (4) bekezdésének megfelelően;

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

o gondoskodni arról, hogy érvényesütjenek az áL|amháztaľtáséľt felelős miniszter áltď

közzétett módszertani útm utatók;
o gondoskodni a belső ellenórzések nyilvrĺntaľtásaról, a költségvetési szeľv vezetőjének

döntésétól fiiggően a külsĺĺ ellenóĺzések nyilvántaľtásáľól, valamint az ellenőrzési

dokumentumok megőľzéséľől, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos

tárolásátő|:
o elkészíteni és teljesíteni az éves továbbképzési képzési tervet készíteni;

o a költségvetési szerv vezetőjét az éves ellenőrzési teru megvalósításaľól, és az aÍtó|

r.aló eltérésekr o| táj ékozÍatni ;
o kialakítani és miĺkodtetni az 50. $-ban meghaÍározott nyilvántartást;

o a belső ellenőrzési tevékenység soľárr kezelt adatokat illętően betaľtani az adatvédelmi

és minősítętt adatok védelmére vonatkozó előíľásokat, valamint gondoskodni aľról,

hogy a belsó etlenöĺzéstvégzőktevékenységtiket ezek flrgyelembevételével végezzék.

Dokumentum címel 2017 . évi belső ellenőľzési teĺv

Dokumentum kódia:

oldalszám; 6115

Yáltozatszána', 1.

Érvénybe Lépés',20L7 '01.01 '
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3.2017. évi belsó ellenóľzésĺ feladatok és belsó ellenóľzések teľvezése
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2016. évi ĺisszefoglalÓ ęllenórzési
ielentés
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Ko ckiŁatel em zé,s elkészítése a
stra tégiai tervhez szerv ezeti egysé gek
bevonásával
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201.8' évi ellenóľzési terv készítése
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Tanácsadás és Tartďék a soĺon kíviili
el|enóľzésekĺe 40 o/',

(méľtéke 1,0-30 7o kÖzĺitt szokásos)

Dokumentum címg.f0I7. évi bels ellenórzési terv

Dokumentum kÓdja:
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Dokumentum címe:20t7. évi belsó ellenćjrzési terv

Dokumentum kÓdia:

oldalszrím: 8lI5
YáItozaÍ száĺĺa: l.
Érvénybe lépés:2017'01.01
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,L Gazdasági
Igazgatóság

JózscrvÁnosl SZENT KozMA EGÉSZsÉGÜGYI KoZPoNT
1 084 B{IDAPEST AURORA TJ. 22.28

Tárgv:
A?;01'6. évi mérleget a|ź ámasztő
analitikus nyilvántartások kdzÍi] a
leltárak vizsgálata, ktil nĺis
firyelemmel a leltározás és a megelózó
selejtezés e|járás szabályszerÍĺségének
vizsgá|atára

Cél:
annak megállapítása, hogy a 2o16.évi
méľleget a jogszabályi elóírásoknak
megfelelóen tényleges le|tiíĺoziĺssal
támasztották-e aIá, illetve a leltározást
megelózóen lefolytattak-e a selejtezési
eljárást.
MÓdja:
adatbekĺlrés, dokumentumelemzés,
helyszíni vizsgźiat

Id szak:
20|6. év

\
\

*rffi

\
l'r
+

jogszabályi eIóírások,
mérleget alátámaszt
analitika, clszámolási
rendszerek
szabályozottsága, cmbeĺi
erófonás
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Dokumentum címe:2ot7. évi belsó ellenórzési terv

Dokumentum kődja:
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szabályszeniségi és
pénziiryi ellenóľzés
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20L7. harmadik

negyedév

oldalszám: 911'5

ĺttozar.száma 1'

Érvénybe |épés:2o|7,01,.0 1
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. i',$

Tárgv:
Pénzkezelés megfelel ségének
vizsgálata

Cél:
annak megállapítása, hogy a
pénzkezelése megfelel-e a jogszabályi
el írĺásoknak,

MÓdja:
adatbekérés, dokumentume]cmzés,
helyszíni vizsgálat

Idószak:
20L7. eĺsö fé|év

Elóľe meghatarozott feladatokľa vonatkozÓ napok száma:.
Tanácsadás és taľtďék a soron kíviili ellęnórzési tartďék napok száma:
osszes ellenoruési napok szttma:

* A370lfo1'1. (xII. 31..) kormányrendelet a|apjźn. ** Az ellenórzésekhez ľendelt becstilt idősztikséglet.

\
\''-o"

F;
"Ił:

&
aź'.,

iiil:,1
[,i:iii:l

jogszabályi elóírások,
cmbeľi eróforrás' bels
kontľoll mcchanizmusok
kiépítettsége és
míĺkÔdése

N.)
Urr

é:ff.l.
ä}];é 

'.:|i

Dokumentum címe:. 2oI7. évi belsö e|lenórzési terv

Dokumentum kôdja:

}."ĺiiłĺ$

szabályszeľiĺségi és
pénzugyi ellenörzés,

utőellenórzés

ffi
''${fFt.'' 

"'.:. ł ľ,ĺi ;

2017. negyedik
negyedév

ľffi

oldalszám: 10/15
YíItozalszíma:. 1.

Érvénybe lépés:20 1 7'01.01
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50 ellen<írzési nap
20 ellenĺĺrzési nap
75 ellenóľzési nap
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5" Kockázatelemzés

A Bkr 29.$. alapjan az éves teľvezés ęlőkészítése magában foglalja a kockźĺzaÍelemzést
me gelő ző lépés eket és m agát a ko ckázatelemzést.

A gazdastłgos, hatékony és eredményes ellenőľzési tevékenység előfeltétele az ellen<ĺrzési
feladatok céljrának pontos meghatźrozása. A célnak megfelelően határozhatő meg pontosan az
ellenőľzés teľiilete, az e||enłlrzés hatóköre, az eL|enijrzési céllal összhangban áiló älegendő és
megfelelő ellenôľzési bizonýték megszeľzéséhez sztikséges vizsgá|atí eljrírások mennyisége
és minősége.

A belső ellęnőľzési teľvet azoknak akockázatoknak és veszélyeknek kitett területeknek az
éľtékelése a|apján dolgoztukkí, melyek jelentős kihaĺíssallehetnek aszeÍvezej;e.
A kockrázatoknak való kitettség méľtékét vagy jelentőségét a megfelelő kontrolltevékenységek
révén lehet mérsékeltnek tekinteni.
A belső ellenőrzés az alaptevékenységet leíró mĹiködési folyamatokat ellenöľzi abbó| a
szempontból, hogy a vezetók álta| a kockazatok kęzeléséľe létľehozott kontľollok
megfelelőségét éľtékelje. Ilyen kontľollok a szabźlyzatok, hatáskörök, felelősségi köľök,
szervęzeti tagozódiís, infoľmatikai kontrollok. A bęlső ellenöľzés a mükődési, tevékenységi
folyamatokból indul ki, mikĺizben önmaga is egy kontrollfolyamatot képez a költségvetési
szeľv irányítási és szabályozási ľendszerében.

5.1. A kockázati tényezőkfe|tárása és éľtékelése.

Elsődleges cél a szeľvezeten beltil jelentős kockazatnak kitett terÍilętek ellęnőrzése' A 20ló.
évi ellenőľzési munkaterv összeállításakor a korábbi évek ellenőľzési tapasztalatai és a
miĺktiđési kockázatokon alapuló megkozelítés érvényesĺiĺt' Az ellenorzéii erőfoľrásokat
azok'ta a teľiiletekľe összpontosítottuŁ amelyeken legnagyobb a hibak előfordulási
valószíntisége.

A kockázatelemzési folyamat célja, hogy a tevékenységeknél azonosítsa, elemezze és
dokumentálja a köItségvetési szeľvek folyamataiban és főbb szeľvezeti egységeinél létező
kockázatokat.

A kockázati tényezők közülaz ellenőrzési teľvhez a miĺkĺjdési kockázatokközu| az alábbi fő
kategóľiák szerint történt az éľtékęlés:

} emberi erőfoľľás
} koľábbi ellenőľzések
} jogszabályokváltozása
} szervezetí változás
} kontrollok megbízhatósága

Tekintette1 aĺra, hogy a JEK még nem ľendelkezik a Bkr. 30.$. (1) bekezdésében
meglratarozott kozéptávú belső ellenőľzési stľatégiáva|, a belső ellenőľzésľe javasolt témák
kiválasztásához célszeľii a kĺiltségvetési szęrv főfolyamatait, majd azokból levezetve a belső
ellenőrzésľe j avasolt folyamatokat összefoglal óan áttekinteni.

/26
u'.:;./

t/

Dokumentum címe: f0.l',7 ' évi belső ellenőrzési teľv

DokumenĹum kód'ia:
Yá|tozat száma:

Érvénybe lépés:2017.01.01
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[. A költségvetési szeľv tevékenységeinek főfolyamatai:
1.) a költségvetési szerv szakmai feladatának ellátása (ezt lehet kiilön önálló pontokba is

bontani, a feladatellátás terüIetei alapján)
2) a koltségvetési szerv éves költségvetési javaslatának elkészítése.
3) az éves költségvetési beszámoló elkészítése
4) e|óirźny zat felhasználási tervek készítése
5) kotelezettségvĺíIlalások, szerződések, megľendelések, beérkező és kimenő szźłm|źt<

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

folyamatok vé grehaj tása

8) a költségvetési szerv közbeszerzési eIjáľásai teljes köľii lebonyolítása, illetve a

lebonyolítás kooľdinálása
9) a költségvetési szerv infoľmatíkai ľendszeľének miĺködtetése
10) a költségvetési szerv belső szabályzatainak elkészítése
11.) a közfeladatot ellátó szeľvezet iigyiratkezelése

ÍI. Az ellenőľzésľe javasolt folyamatok:
1) az ál|alni támogatás felhasznátások, pénziigyi és számviteli elszámolások
2\ a kiiltségvetési alapolanány
3) az e\őirtnyzatok és változásai
4) apénzfoĺga|omelszámolása
5) a vagyonnal kapcsolatos elszámolások (befektetett eszközök, készletek, kovetelések,

pénzeszkozok, kötelezettségek, aktív és passzív elszámolások)
6) kotelezettségvállďások alakulása
7) az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos dokumentumok, elszámolások
8) a költségvetési gazdálkodásľól szóló éves beszámoló
9) az e|oirćnyzat-maradvány megállapítás szabĺályossága
10) készpérukeze|és
11) az értékhatéLÍtől fiiggően bonyolított beszeľzések, szolgáltatások, beruhiŁások esetén

alkalmazott kozbeszerzési eljárások
12) a belső kontroll rendszer mfüödtetése, kockázatok kezelése, szabálytaĺanságok

kezelése
13) a vagyonnat való gazdálkodás, vagyonértékelés, szeĺződések, önköltség számítás

szabályainak meghatáľozása
14) a humánerőfoľľás biztosítása a költségvetési szeľvnéI

Fenti ellęnőrzési folyamatok közül a vęzetéssel folýatott megbeszélések alapjan javasolt

ellenőľzési témĺíkĺa kockłŁati térkép készült, amely eredményeként _ figyelembe véve a belső

ellenőri kapacitást is _ az alábbi kockázati térkép készült el'

Dokumentum címe:20L7, évi bęlső ellenőrzési terv

Dokumentum kódja:'

olĺJalszám: L2/'J.5

Változat száma: 1.

Érvénybe |épé's:2}17 .0I,01
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5.2.Kocká,zati téľkép

,.!

1. A megbízási szerzĺídések
szab ály szerúsé gének és p érztigyi
telj esíté sének v izs gá|ata

2. A f0 1' 6. évi m érleget a|!łĺĺlmasztő analitikus
nyilvántaľtások kĺjzĺil a leltárak vizsgílata,
kĺilonĺis figyelemmel a leltározás és a
me gelti z6 selej tezés el1 ár ás
szab tł|y szeríisé g ének vizsgáIattr a

::,

łi. il'

4.

::ii;l

Pénzkezelés megfelelóségének vżsgálata
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A kockázati szempontok méľése: Akockźnatok előfordulásának valószíniĺsége 1-től 5-ig
keľĹilt meghat ár ozäsr a (,, 1'' alacsony,,,3,, közepes,,, 5'' magas).

A kockázati szempontok mérése: A kockazatok előfoľdulásának valószínűsége 1{ő1 5.ig
keľült meghatźrozásra
(r,1" alacsony, ,,3" k{izepes, ,,5" magas)

Súlvok (hatás) (1-5) Valószíniĺsés
Emberi. eľófo ľt ás ko ckźzat' 5 1-5

A folyamat/ tevékenység koľábbi
ellenőrzése'

1 1,-5

Josszabálvi köľnyezet váLtozása, 4 1-5

SzewezetivźlIozás' Á- L-5
Kontľollok m e gbizbatő sága, 5 1-5

Kockazati pont=
Súlvok x Valószíniisés

Kockázati pontok
száma

Kockázati pontok
minősítése

f1. - 40 alac^sony

41, -70 közepes
71, - 105 magas

Dokumentum címe:20I.7 . éví belsó ellenőrzési teľv

Dokumentum kódja:

oĺdalszám: t4/1,5

Változat száma: 1'

Éĺvénybe' lépés :zot,ĺ .o1,.o1.'
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