
Szentendre Város Önkormányzata és költségvetési szervei esetében         2008. évi belső  ellenőrzési terv 
                        

Az ellenőrzési 

stratégia és az 

éves ellenőrzési 

terv kapcsolata  

Azonosított kockázati 

tényezők 

Kockázatelemzéssel 

kijelölt ellenőrzendő 

folyamatok 

Ellenőrzés célja és tárgya Ellenőrzés típusa Ellenőrzés 

ütemezése 

    Erőforrás 

szükségletek 

 Megjegyzés 

      nap fő  

Stratégiai terv 2/d 

és 3/c  pontjai 

A készpénz és az elszámo-

lások szabályszerű kezelése 

Házipénztáron ke-

resztül megvalósuló 

pénzügyi folyamatok 

Célja: Szabályzatnak megfelelő házipénztár 

kezelés 

Tárgya: Pénztár ellenőrzés 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

Előre nem 

jelzett 

időpontban 

2 3  

Stratégiai terv 2/a 

és 2/c, 2/d, 3/a, 

3/c pontjai 

Tervezett költségvetés be- 

vételeinek és kiadásainak 

összhangja, 

megalapozottsága 

Költségvetés előké-

szítésének és elfoga-

dásának folyamata 

Célja: A 2008. évi gazdálkodás 

megalapozottságának javítása 

Tárgya: 2008. évi költségvetés ellenőrzése 

valamennyi intézménynél 

Rendszer 

ellenőrzés 

2008. 

március 

12 3  

Stratégiai terv 

2/a,  2/c és 3/d 

pontjai 

Az előzetesen tervezett és a 

tényleges létszámadatok el- 

térései 

A létszámhoz kap-

csolódó állami támo-

gatások tervezése 

Célja: Bevételek megalapozottságának javítása 

Tárgya: 2008. évi normatív támogatások 

tervezésének ellenőrzése  

Megbízhatósági 

ellenőrzés 

2008. április 5 3  

Stratégiai terv 

2/a, 2/c, 3/a és 

3/c pontjai 

Költségvetési bevételek és 

kiadások összhangja 

szabályszerűsége, az elszá- 

molások megbízhatósága 

Költségvetés 

megvalósulásának 

folyamata 

Célja: 2007. évi gazdálkodás ellenőrzése 

Tárgya: 2007. évi beszámoló és a 

pénzmaradvány  ellenőrzése valamennyi 

intézménynél 

Megbízhatósági 

ellenőrzés 

2008. május 12 3  

Stratégiai terv 

2/d, 3/a és 3/b 

pontjai 

Jogszabály követés 

teljeskörűsége, a FEUVE 

beépülése az SzMSz-be 

A Hivatal és az Intéz-

mények 

szabályzatainak 

aktualizálása 

Célja: Teljeskörű szabályozottság megvalósulása 

Tárgya: A Hivatal és az Intézmények 

szabályzatainak ellenőrzése 

 Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2008. június 8 3  

Stratégiai terv 

2/a, 3/a, 3/b és 

3/c pontjai 

Hiányosságok a kisebbségi 

önkormányzatok gazdálko-

dásában és elszámolásában 

Kisebbségi önkor-

mányzatok gazdálko-

dási folyamata 

Célja: Szabályszerűség javítása 

Tárgya: Kisebbségi önkormányzatok gazdál-

kodásának pénzügyi-szabályszerűségi ell. 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2008. 

szeptember 

8 3  

Stratégiai terv 

2/c, 3/c és 3/d 

pontjai 

Intézmények 

gazdálkodásának belső 

szabályozottsága 

Önálló és részben 

önálló intézmények 

működése 

Célja: Az intézményi működés 

szabályszerűségének javítása  

Tárgya: Közösen kiválasztott intézmény komplex 

ellenőrzése 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

2008. 

október 

6 3  

Stratégiai terv 

2/e, 3/c  és 3/d 

pontjai 

Költségvetési bevételek és 

kiadások összhangja, 

ütemessége 

Költségvetés 

megvalósulásának 

folyamata 

Célja: Gazdálkodás tervszerűségének javítása 

Tárgya: 2008. évi költségvetés I-III. negyedéves 

teljesítése 

Teljesítmény 

ellenőrzés 

2008. 

október 

5 3  

Stratégiai terv 2/k 

és 3/b, 3/c és 3/f 

pontjai 

Kockázatelemzés által fel-tárt 

hiányosságok nem kerültek 

megszüntetésre 

A belső ellenőrzés 

folyamata 

Célja: A hatékonyság javítása 

Tárgya: Javaslat a 2009. évi belső ellenőrzés 

tartalmára 

- 2008. 

november 

5 3  

Stratégiai terv 

2/a, 2/c, 2/f, 3/b 

és 3/c pontjai 

Jogszabályok változásai, 

állami támogatások 

csökkenése 

Költségvetés előké-

szítésének és elfoga-

dásának folyamata 

Célja: A 2009. évi gazdálkodás 

megalapozottságának javítása 

Tárgya: 2009. évi költségvetés tervezési 

koncepciójának ellenőrzése valamennyi 

intézménynél 

Rendszer 

ellenőrzés 

2008. 

december 

5 3  

Stratégiai terv 2. 

és 3. pontjai 

Szabálytalanságok, 

gazdálkodási, működési 

hiányosságok 

A gazdálkodás és a 

működés fő 

folyamatai  

Célja: Önkormányzat fő folyamatai 

szabályszerűségének javítása 

Tárgya: Összefoglaló belső ellenőri jelentés                         

- 2008. 

december 

3 3  

 
 
 


