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        KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

POLGÁRMESTERE 

 

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. 

Telefon: (28)- 507-133   Fax: (28)-470-357 

         „Nyílt ülésen tárgyalandó” 

 
E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Képviselő-testület 2015. december 16-i ülésére 

 
 

Tárgy:  2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
 

 
Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 
(XII. 31.) számú Kormányrendelet 32. § (3)-(4) bekezdése, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a helyi 
önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület a tárgyévet 
megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. 
 
2015. évtől a belső ellenőrzési feladatok végrehajtásával a Vincent Auditor Kft-t bízzuk meg, 
aki a vonatkozó jogszabályok alapján készítette el a mellékelt 2016. évi belső ellenőrzési 
munkatervet.  
 
Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem:  
 

 
Határozati javaslat 

 
Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete 
szerinti 2016. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja. 
Határid ő: azonnal 
Felelős:     Solymosi Sándor polgármester 

 
„A határozatok elfogadása minősített szótöbbséget igényel.” 

 
Kistarcsa, 2015. november 26. 
 
 
         Solymosi Sándor 
            polgármester 
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    KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
2016. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*)  

Az ellenőrzés típusa, 
módszerei (**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****)  

1 

 
Városi Óvoda 
 
 
 

Célja: annak megállapítása, hogy az 
óvodai étkezési térítési díjak 
beszedése, nyilvántartása, elszámolása 
a jogszabályi előírásoknak és a belső 
szabályozásoknak megfelelően, 
szabályosan történik-e 
 
Tárgya: óvodai étkezési térítési díjak 
beszedése, étkezés nyilvántartás 
 
Időszak: 2015. IV. negyedév 

- Vonatkozó jogszabályi 
előírások be nem tartása 
 
- Bevételek elmaradása 
 
- Helytelenül megállapított 
térítési díjakban rejlő kockázatok  
 
- Szabálytalan elszámolásokból 
eredő kockázatok 
 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
Dokumentumok, 
nyilvántartások 

mintavételes, esetenként 
tételes ellenőrzése 

 
 

 
2016. április 

 
Jelentés: 

2016. május 31. 

 
8 belső ellenőri 

nap 

2 

 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 

(Kistarcsa Város 
Önkormányzata 
vonatkozásában) 

 
 
 

Célja: annak vizsgálata, hogy a 
társulás által bonyolított vízminőség 
javító projekt lezárása után a 
beruházás önkormányzati tulajdonba 
adásának, illetve a DPMV Zrt részére 
történő üzemeltetésbe adásának 
dokumentálása, számviteli elszámolása 
megfelelt-e a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak 
 
Tárgya: a vízminőség javító projekt 
lezárása utáni tulajdonba és 
üzemeltetésbe adás 
 
Időszak: 2015. év 

 
- Jogszabályi előírások be nem 
tartásában rejlő kockázatok 
 
- A számviteli rendelkezések 
nem megfelelő alkalmazásában 
rejlő kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

Dokumentumok 
mintavételes ellenőrzése 

Interjúkészítés 

 
2016. május 

 
Jelentés: 

2016. június 30. 

 
12 belső ellenőri 

nap 
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Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*)  

Az ellenőrzés típusa, 
módszerei (**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****)  

3 

 
Kistarcsai 
Polgármesteri Hivatal 
 
 
 

Célja: annak vizsgálata, hogy a 2015. 
évi költségvetés végrehajtása 
tervszerűen történt-e, a 
pénzgazdálkodási folyamat kellően 
szabályozott-e, a gyakorlatban 
érvényesülnek-e a jogszabályi és belső 
szabályok előírásai, bevételek, 
kiadások teljesítésének, alakulásának 
értékelése 
 
Tárgya: a bevételek, kiadások, a 
költségvetés végrehajtása 
 
Időszak: 2015. év 

 
- A gazdálkodási folyamatok 
esetleges nem megfelelőségében 
rejlő kockázatok 
 
- Hibás tervezésből adódó 
kockázatok 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
Dokumentumok 

mintavételes, esetenként 
tételes vizsgálata 

 
2016. június 

 
Jelentés: 

2016. július 31. 

 
8 belső ellenőri 

nap 

4 

 
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 

(Kistarcsa Város 
Önkormányzata 
vonatkozásában) 

 
 
 

Célja: annak megállapítása, hogy a 
vizsgálat tárgyával kapcsolatos helyi 
szabályozás kialakításra került-e, 
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, 
a vagyon-nyilvántartási rendszert 
megfelelően alakították-e ki, a 
nyilvántartás biztosítja-e a tulajdon 
védelmét. 
 
Tárgya: vagyon-nyilvántartási 
rendszer megfelelősége 
 
Időszak: 2015. év 

 
- A törvényi előírások be nem 
tartásában rejlő kockázatok 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
Nyilvántartások 
szúrópróbaszerű, 
esetenként tételes 

ellenőrzése 
 

Interjúkészítés 

 
2016. október 

 
Jelentés: 

2016. november 30. 

 
4 belső ellenőri 

nap 
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Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*)  

Az ellenőrzés típusa, 
módszerei (**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****)  

5 

 

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal 

(Kistarcsa Város 
Önkormányzata 
vonatkozásában) 

 
 
 
 
 

Célja: annak megállapítása, hogy a 
közbeszerzési törvény hatálya alá 
tartozó eljárások rendje megfelelően 
szabályozott-e, a közbeszerzési eljárás 
lefolytatásában megfelelően 
érvényesültek-e a közbeszerzésről 
szóló törvény előírásai  
 
Tárgya: egy szúrópróbaszerűen 
kiválasztott 2016. évi közbeszerzési 
eljárás szabályszerűsége  
 
Időszak: 2016. év 

 
- A közbeszerzési eljárás 
szabálytalan lefolytatása miatt 
fennáll a pénzügyi bírságok 
kiszabásának lehetősége 
 
 
 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

Közbeszerzési 
dokumentumok 

vizsgálata és értékelése  

 
2016. november 

 
Jelentés: 

2016. december 31. 

 
8 belső ellenőri 

nap 

 
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 
** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellen őrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 
 
Dátum: 2015. november 25. 
 
 
Készítette: Jóváhagyta: 
 
_____________________________ ________________________ 
          Lisztes-Tóth Linda Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
       Belső ellenőrzési vezető Jegyző 

  
 


