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ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS 
 

Szentendre Város Önkormányzatánál 2007. évben elvégzett  
belső ellenőrzések tapasztalatairól 

 
I. Általános információk 
 
Megbízó: Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása. 

 

Ellenőrzött szervezet: Szentendre Város Önkormányzata. 

 

Ellenőrzések típusai: Rendszerellenőrzés, megbízhatósági ellenőrzés, szabályszerűségi 

ellenőrzés, teljesítmény ellenőrzés, pénzügyi ellenőrzés. 

 

Ellenőrzések tárgyköre és célja: Az ellenőrzések célja annak megállapítása, hogy az Ön-

kormányzatnál és annak intézményeiben a gazdálkodás az elmúlt időszakban a jogszabály-

okkal és a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal összhangban történt-e, továbbá megfele-

lő-e a működéssel kapcsolatos bizonylatolási rendszer és érvényesülnek-e a belső ellenőr-

zésre vonatkozó jogszabályok előírásai. 

 

Ellenőrzések módszere: Belső szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, do-

kumentációk gyűjtése, feldolgozása, értékelése, az Önkormányzat vezetőivel a meglévő 

gazdasági programok, továbbá kockázatelemzés alapján a helyszínen történő tartalmi ellen-

őrzése, a szakmai felelősökkel interjúk készítése, a hatékonyabb gazdálkodás érdekében ja-

vaslatok kidolgozása, külső szervek által végzett ellenőrzési jelentések alapján megtett in-

tézkedések nyomon követése. 

 

Ellenőrzött időszak: 2007. év 

 

Ellenőrzést végezték: Hegedűs Miklós belső ellenőrzési vezető 

                                      dr. Antal Zoltán belső ellenőr 

                                      Bartha Gyula belső ellenőr 
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Információt adott:       dr. Molnár Ildikó jegyző 

                                      Puhl Márta közgazdasági irodavezető 

                                      Honti Lászlóné közgazdasági előadó                                

                                      Maksa Katalin adóügyi csoportvezető 

                                      Bíró Nóra személyzeti vezető 

                                      Brechl Tímea pénzügyi előadó, pénztáros 

                                      Szabó Istvánné pénztáros (SZEI) 

 

Az ellenőrzések jogszabályi alapjai: Az ellenőrzéseket az államháztartásról szóló 1992. 

évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a települési 

önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, az állam-

háztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről 

szóló 193/2003.(XI. 26.) Korm. rendelet előírásai szerint végeztük el. 

 

Az ellenőrzések lebonyolítása: A H.O.M.-AUDIT Kft.-t közbeszerzési pályázatot követően  

a Dunakanyari és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulása bízta meg a feladat 

elvégzésével. A Társulás elnöke az ellenőrzés tárgyában előzetesen egyeztetett az Önkor-

mányzat vezetőivel és a felkészülés érdekében az ellenőrzési programot, valamint az ellen-

őrzést végző szakemberek megbízólevelét időben megküldte a polgármesternek. 

 

A belső ellenőrzési vezető a jegyzővel folytatott szakmai egyeztetést követően véglegesítette 

és a polgármester részére előterjesztette a 2007. évi belső ellenőrzési tervet, amelyet a pol-

gármester elfogadott. 

 

A Hivatal vezetői és illetékes munkatársai az ellenőrzéseket végző szakemberek számára 

minden szükséges információt átadtak, a helyszíni egyeztetés során a megfelelő kiegészíté-

seket és a kért szóbeli tájékoztatást biztosították. 

 

Az Önkormányzat jegyzője minden esetben teljességi nyilatkozat aláírásával igazolta, 
hogy az ellenőrzés számára minden szükséges dokumentumot átadott, a belső ellen-
őrök munkáját segítette. 
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Kockázatelemzés: Az Áht. aktuális előírásai, valamint a pénzügyminisztérium FEUVE-re, 

továbbá a belső ellenőrzési kézikönyv elkészítésére vonatkozó módszertani útmutatói alap-

ján gyorsértékeléseket végeztünk annak megállapítására, hogy az önkormányzat gazdálko-

dása mennyire kockázatos és a kockázatok esetleges bekövetkezése milyen mértékű kárt 

okozna a működésben. 

 

A jegyzővel és a közgazdasági irodavezetővel folytatott interjúk során, a vizsgált kockázati 

tényezők alapján azt állapítottuk meg, hogy Szentendre Város Önkormányzatánál a gazdál-

kodási folyamatok kockázata alacsony. A vezetők és beosztottak felkészültsége és elkötele-

zettsége, a szervezeti struktúra és az alapvető folyamatok szabályozottsága rövid és hosz-

szabb távon egyaránt garanciát jelent arra, hogy a nem tervezhető kockázatokat elkerüljék, 

jelentős kár az Önkormányzatot váratlanul ne érje. 

 

II. Az ellenőrzések tapasztalatai 
 
A polgármester által jóváhagyott és a belső ellenőrök által maradéktalanul teljesített éves el-

lenőrzési program végrehajtásáról készített ellenőrzési jelentéseket negyedévenként értékel-

tük és a jogszabályban előírt egyeztetéseket, illetve az indokolt módosításokat követően át-

adtuk az Önkormányzat vezetőinek, valamint a megbízó Kistérségi irodának. A polgármester 

és a jegyző az aktualizált jelentéseket minden esetben elfogadta és a H.O.M.-AUDIT Kft. 

szerződés teljesítését igazolta. 

 

A teljesített ellenőrzési feladatok felsorolását negyedévenkénti bontásban az 1. sz. melléklet 
tartalmazza, a legfontosabb megállapításokat ugyancsak negyedévenkénti tagolásban is-

mertetjük. 

 

II.1. Az I. negyedéves ellenőrzési jelentés megállapításai 
 
Az Önkormányzatnál az elmúlt évben az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzést végzett. A 

zárójelentés „Számvevői jelentés Szentendre Város Önkormányzatánál az önkormányzat 

működésének átfogó ellenőrzéséről” címmel 2006. év decemberében készült el. A vizsgálat 

megállapításai alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 

13-i ülésén (64/2007.(III.13.) Kt.hat.) intézkedési tervet fogadott el a feltárt hiányosságok fel-

számolására.  
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2006. évben az Önkormányzatnál független belső ellenőrt foglalkoztattak, az intézményeknél 

pedig a CCA Audit Rt. megbízás alapján végzett ellenőrzéseket (GESZ, SZEI, Tűzoltóság). 

Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedési tervet készítettek. 

 

Az Önkormányzat gazdasági helyzetét jónak és a 2007. évi költségvetést megalapozottnak 

tartottuk. Jelentős hitelállománnyal dolgoznak, amelyet a tervezett és megvalósított fejleszté-

sek volumene indokol. A bevételek között csökkenő mértékű állami támogatások és az ál-

landósuló sajátos bevételek, míg a kiadások között a működési kiadások és a felhalmozás, 

felújítás a meghatározó tételek. Vagyoni helyzetük stabil, jelentős részben mobilizálható in-

gatlan vagyonnal rendelkeznek. 

 

A költségvetési normatívák megállapításához szükséges adatszolgáltatást rendben találtuk, 

a normatív támogatás aránya az egyes költségvetési intézményeknél 60% körül van, melyet 

a kistérség egészéhez viszonyítva igen jónak ítéltünk. Különösen magas az arány az oktatá-

si intézményeknél (62-70%), amely az iskolák jó kihasználtságával van összefüggésben. 

 

II.2. A II. negyedéves ellenőrzési jelentés megállapításai 
 
Az Önkormányzat 2007. évi költségvetését a Képviselő Testület 9/2007. (II. 20.) Önk. sz. 

rendeletével fogadta el. A rendelet részletesen kidolgozott, a jogszabályi előírásoknak meg-

felel, a költségvetési bevételek és kiadások időarányos teljesítése megfelelő, a rendelkezé-

sükre álló pénzügyi forrásokkal jól gazdálkodnak. 

 

A működéssel kapcsolatos belső szabályzatokat a Polgármesteri Hivatalban és az intézmé-

nyeknél egyaránt megfelelőnek és a jogszabályokkal összhangban lévőnek találtuk. A gaz-

dálkodással kapcsolatos szabályzatok felülvizsgálata és aktualizálása rendszeresen megtör-

ténik, a kapcsolódó rendeletek módosításai időben átvezetésre kerülnek. 

 

A 2006. december 31-i fordulónappal végrehajtott leltározást és a kapcsolódó selejtezéseket 

a jogszabályi előírásokkal és a szabályzatokkal összhangban lévőnek értékeltük. A Hivatal-

ban a könyvviteli mérlegben kimutatott eszközök és források leltározása egyeztetéssel  és 

ebből készült részletes kimutatásokkal valósult meg, az analitikus kartonok a főkönyvvel 

egyeztetésre kerültek. A selejtezésre kerülő eszközök egy részét szakértői értékbecslést kö-

vetően értékesítették. Elvégeztük a GESZ, a SZEI és a Tűzoltóság leltározásainak ellenőr-

zését is és ugyancsak azt állapítottuk meg, hogy azok szabályosan történtek és alkalmasak 

az éves beszámoló alátámasztására. 
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II.3. A III. negyedéves ellenőrzési jelentés megállapításai 
 
Az ellenőrzés során a 2007-ben kezdődött vagy folyamatban lévő, audittal még nem ellenőr-

zött fejlesztések közül 5 db szerződést vizsgáltunk és megállapításunk szerint mind a szer-

ződéskötések mind pedig a teljesítés igazolások és a pénzügyi rendezések szabályszerűen, 

megfelelően dokumentálva történtek. 

 

A hatályos szerződések közül véletlenszerűen választottunk ki 8 db szerződést és az ezek-

kel kapcsolatos eljárásokat szabályszerűnek és az Önkormányzat költségvetésével össz-

hangban lévőnek találtuk. Valamennyi előirányzott feladat szerepelt az aktuális költségvetési 

rendeletben. Értékeltük az Önkormányzat számítógépen vezetett egységes szerződés-

nyilvántartási rendszerét és annak információtartalmát megfelelőnek tartottuk, a különböző 

lekérdezések viszonylag egyszerűen megoldhatók. 

 

Az ellenőrzés során vizsgáltuk a szerb és a cigány önkormányzatok gazdálkodását és meg-

állapítottuk, hogy az ÁSZ jelentésében foglalt megállapítások egy része jelenleg is helytálló, 

gazdálkodásuk, pályázaton nyert pénzügyi forrásaik felhasználása és elszámolása nincs 

összhangban a számviteli törvény és az Önkormányzat belső szabályzatainak előírásaival. 

Javasoltuk a hiányosságok megszüntetését. 

 

A Polgármesteri Hivatal és a SZEI házipénztárainak előzetes bejelentés nélküli ellenőrzését 

elvégeztük és a pénztárak nyilvántartásait, valamint készpénz egyenlegét egyezőnek, rend-

ben lévőnek találtuk. 

 

A köztisztviselők személyi juttatásait költséghatékonysági és szabályszerűségi szempontok 

szerint ellenőriztük és megállapítottuk, hogy a folyamatos létszámcsökkenés melletti növek-

vő munkafeladatok a jövőben gondot okozhatnak a hivatali munka minőségében és az idő-

beni kötelezettségek teljesítésében. 

 

II.4. A IV. negyedéves ellenőrzési jelentés megállapításai 
 

Értékeltük az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről ké-

szült beszámolót és a várható éves teljesítmények előrejelzését. Megállapítottuk, hogy az 

Önkormányzat gazdálkodását a takarékosság jellemzi, a kiadások és bevételek összhang-

ban vannak. Jelentős többletteljesítés várható a sajátos bevételeknél (helyi adók). Ez rész-
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ben annak az eredménye, hogy a II. félévben behajtási akcióba kezdtek, amely a helyszíni 

adóvizsgálatokkal együtt jó eszköze lehet a kinnlevőségek mérséklésének. 

 

A FEUVE rendszer gyakorlati használatba vételénél az Önkormányzat komoly eredményeket 

ért el. A kockázatkezelés rendszere, az ellenőrzési nyomvonalak kialakítása és működteté-

se, valamint a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakítása és működ-

tetése összhangban van az Áht. és az Ámr. előírásaival. A szabályzat része az SzMSz-nek 

és rendszeresen aktualizálásra kerül. 

 

A 2008. évi költségvetési koncepció előkészítését és megalapozottságát megfelelőnek talál-

tuk és a jövő évi önkormányzati feladatok megvalósításának jelentős bázisaként értékeltük. 

 

III. Egyéb elvégzett feladatok 
 
A következő évi belső ellenőrzési feladatok előkészítéseként – az Önkormányzat hosszú tá-

vú céljaival összhangban – terven felüli feladatként kidolgoztuk a belső ellenőrzés 2008-

2012. évekre vonatkozó stratégiai tervét, majd – összhangban a 193/2003. (XI. 26.) Korm. 

rendelet előírásainak módosulásával – erre alapozva készítettük el novemberben a 2008. évi 

belső ellenőrzési tervet (2. sz. mellékletként csatolva). Az éves ellenőrzési terv kidolgozása 

a hivatkozott kormány rendelet 22.§ (1) bek. szerint a belső ellenőrzési vezető, jóváhagyása 

pedig az Ötv. 92.§ (6) bek. szerint a helyi önkormányzat képviselő testületének feladata. 

 

További feladatot jelentett számunkra, hogy a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletet módosító 

67/2007. (IV. 11.) Korm. rendelet 5.§ (3) bek. előírta a belső ellenőrzési vezető számára a 

Belső ellenőrzési kézikönyv évenkénti felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elvégzé-

sének átvezetését. Erre ugyancsak javaslatot tettünk. 

 

IV. Javaslat intézkedési terv készítésére és megvalósítására 
 
A hivatkozott 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 29-30.§-ai előírják a költségvetési szervek 

vezetői számára, hogy az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője a szükséges 

intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével – 

intézkedési tervet készítsen. Ennek végrehajtását a belső ellenőrzés ellenőrizni köteles. 
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Kérjük szíves intézkedésüket a 2007. évi ellenőrzésekkel kapcsolatos intézkedési terv aktua-

lizálására és a 2008. évi belső ellenőrzési feladatokkal megbízásra kerülő belső ellenőrzési 

vezetőnek történő átadására. 

 

A jelentés lezárásának időpontja: 2008. január 21. 

 

A jelentés 3 példányban készült 

 

Melléklet: 2 db  

 

 

A vizsgálat vezetőjének aláírása: 

 

 
Hegedűs Miklós 

belső ellenőrzési vezető 
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1. sz.melléklet 
 

A 2007. évben megvalósított belső ellenőrzések részletes ütemezése 
I. negyedév 

1. Az ellenőrzési programok, megbízólevelek előkészítése, tájékoztatók, információs 

igények összeállítása, működéssel kapcsolatos dokumentációk feldolgozása és érté-

kelése intézményenként. Korábbi külső ellenőrzések alapján készült intézkedési ter-

vek végrehajtásának ellenőrzése.  

      Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés, szakértői munka igény: 12 nap 

2. A költségvetési támogatási normatívák megállapításához szükséges adatszolgáltatás 

megbízhatóságának ellenőrzése, értékelése intézményenként. 

            Ellenőrzés típusa: megbízhatósági ellenőrzés, szakértői munka igény: 9 nap  
II. negyedév 

3. A 2007. évi költségvetés, valamint a költségvetési rendelet elkészítésének ellenőrzé- 

se, értékelése. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmé-

nyek 2007. évi költségvetésének áttekintése. 

      Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, szakértői munka igény: 12 nap 

4. A működéssel kapcsolatos önkormányzati és intézményi szabályzatok áttekintése, 

értékelése. 

      Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, szakértői munka igény: 9 nap 

5. A 2006. december 31-i fordulónappal végrehajtott leltározás szabályszerűségi ellen-

őrzése a Polgármesteri Hivatalban 

            Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, szakértői munka igény: 3 nap  
III. negyedév 

6. A 2007.évben folyamatban lévő, audittal még nem ellenőrzött jelentősebb fejleszté-

sek, intézményi beruházások lebonyolításának ellenőrzése. 

      Ellenőrzés típusa: megbízhatósági ellenőrzés, szakértői munka igény: 4 nap 

7. Hatályos szerződések ellenőrzése, értékelése a Polgármesteri Hivatalban 

      Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, szakértői munka igény: 3 nap 

8. A köztisztviselők személyi juttatásaival való gazdálkodás költséghatékonysági szem-

pontból történő ellenőrzése 

Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés, szakértői munka igény: 3 nap 

9. A Hivatal házipénztárának szúrópróbaszerű pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzése.  

      Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés, szakértői munka igény: 1 nap 

10. Kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzé-

se 
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Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés, szakértői munka igény: 5 nap 

IV. negyedév 
11. Az Önkormányzat sajátos bevételeinek – különös tekintettel a helyi adókra – alakulá-

sa, előirányzatokkal való összhangjának ellenőrzése, az éves költségvetési előirány-

zat várható teljesülése. 

      Ellenőrzés típusa: teljesítmény ellenőrzés, szakértői munka igény: 3 nap 

12. A 2007. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről készített önkormányzati be-

számoló értékelése, várható éves teljesítmények előrejelzése. 

      Ellenőrzés típusa: megbízhatósági ellenőrzés, szakértői munka igény: 3 nap 

13. A FEUVE rendszer alkalmazásával kapcsolatos feladatok szabályszerűségi ellenőr-

zése.             

Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés, szakértői munka igény: 6 nap       

14. A 2008. évi költségvetés tervezési koncepciója megalapozottságának ellenőrzése, ér-

tékelése. 

      Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés, szakértői munka igény: 6 nap 

15. Éves összefoglaló belső ellenőri jelentés elkészítése az Önkormányzat egészére. 

      Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés, szakértői munka igény: 12 nap 

      
Ellenőrzésekhez kapcsolódó kiegészítő feladatok: 

1. Javaslat az Önkormányzat 2008-2012. évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervé-

re. Szakértői munka igény: 8 nap.  

2. Javaslat az Önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervére. Szakértői munka 

igény: 8 nap. 

3. Javaslat az Önkormányzat Belső ellenőrzési kézikönyvének aktualizálására. Szakér-

tői munka igény: 4 nap. 
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Felügyelt költségvetési szerv neve: Szentendre Város Önkormányzata 2008. évi belső  ellenőrzési terv                            2 sz. melléklet 
                        

Az ellenőrzési 
stratégia és az 

éves ellenőrzési 
terv kapcsolata  

Azonosított kockázati ténye-
zők 

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 ellenőr-
zés 

Előre nem 
jelzett idő-
pontban 

2 3  

Stratégiai terv 2/a 
és 2/c, 2/d, 3/a, 3/c 
pontjai 

Tervezett költségvetés be- 
vételeinek és kiadásainak össz-
hangja, megalapozottsága 

Költségvetés előké-
szítésének és elfoga-
dásának folyamata 

Célja: A 2008. évi gazdálkodás megalapozottságá-
nak javítása 
Tárgya: 2008. évi költségvetés ellenőrzése vala-
mennyi intézménynél 

Rendszer ellenőr-
zés 

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 tervezésé-
nek ellenőrzése  

Megbízhatósági 
ellenőrzés 

2008. április 5 3  

Stratégiai terv 2/a, 
2/c, 3/a és 3/c 
pontjai 

Költségvetési bevételek és 
kiadások összhangja szabály-
szerűsége, az elszá- 
molások megbízhatósága 

Költségvetés megvaló-
sulásának 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 be-
épülése az SzMSz-be 

A Hivatal és az Intéz-
mények szabályzatainak 
aktualizálása 

Célja: Teljeskörű szabályozottság megvalósulása 
Tárgya: A Hivatal és az Intézmények szabályzatai-
nak ellenőrzése 

 Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2008. június 8 3  

Stratégiai terv 2/a, 
3/a, 3/b és 3/c 
pontjai 

Hiányosságok a kisebbségi ön-
kormányzatok gazdálko-
dásában és elszámolásában 

Kisebbségi önkor-
mányzatok gazdálko-
dási folyamata 

Célja: Szabályszerűség javítása 
Tárgya: Kisebbségi önkormányzatok gazdál-
kodásának pénzügyi-szabályszerűségi ell. 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

2008. szep-
tember 

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 ki-
adások összhangja, ütemessé-
ge 

Költségvetés megvaló-
sulásának folyamata 

Célja: Gazdálkodás tervszerűségének javítása 
Tárgya: 2008. évi költségvetés I-III. negyedéves tel-
jesítése 

Teljesítmény ellen-
őrzés 

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 fo-
lyamata 

Célja: A hatékonyság javítása 
Tárgya: Javaslat a 2009. évi belső ellenőrzés tartal-
mára 

- 2008. novem-
ber 

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 megalapozottságá-
nak javítása 
Tárgya: 2009. évi költségvetés tervezési koncepció-
jának ellenőrzése valamennyi intézménynél 

Rendszer ellenőr-
zés 

2008. decem-
ber 

5 3  

Stratégiai terv 2. és 
3. pontjai 

Szabálytalanságok, gazdálko-
dási, működési hiányosságok 

A gazdálkodás és a mű-
ködés fő folyamatai  

Célja: Önkormányzat fő folyamatai szabályszerűsé-
gének javítása 
Tárgya: Összefoglaló belső ellenőri jelentés                 

- 2008. decem-
ber 

3 3  

 
 

 


