
SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  

2016. – 2019. évek belső ellenőrzési stratégiai terve 1

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE 

A 2016 – 2019. ÉVEKRE 
 
Szentendre Város Önkormányzat egyik alapvető célja, hogy biztosítsa a 
település működőképességét a kötelező és az önként vállalt közfeladatainak 
ellátásához szükséges források megteremtésével.  
A fentiek teljesítése érdekében a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről és 
belső kontrollrendszeréről szóló 370/2011. ( XII. 31. ) Kormányrendelet 
alapján – összhangban az Önkormányzat gazdasági programjával – 
Szentendre Város Önkormányzat, a Szentendrei Közös Önkormányzati 
Hivatal és a többi Szentendre Város Önkormányzat által alapított és 
irányított költségvetési szerv, továbbá az Önkormányzat által alapított 
gazdasági társaságok belső ellenőrzésére vonatkozó stratégiai terve az 
alábbiak szerint kerül meghatározásra: 
 
A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az 
önkormányzat által kitűzött stratégiai célok eléréséhez, megvalósításához.  
 
Szentendre Város Önkormányzat által alapított és irányított költségvetési 
szervek, valamint az általa alapított gazdasági társaságok tekintetében az 
ellenőrzés stratégiai célja, hogy elősegítse a gazdálkodás hatékonyságát, 
eredményességét és gazdaságosságát az alaptevékenységként meghatározott 
feladat-ellátási követelményeknek megfelelő teljesítése mellett. 
 
A belső ellenőrzési stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat 
tartalmaz, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljaira, a folyamatok 
kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó 
megállapításokat fogalmaz meg.  
 
 
Az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok, és az azt 
biztosító legfontosabb feladatok az alábbiak: 
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a) Hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok 
 

Szentendre Város Önkormányzatának hosszú távú célkitűzései között 
szerepel egy fenntartható, mediterrán hangulatú városi környezet és 
szolgáltatásrendszer kialakítása, mely egyaránt szolgálja a helyi és kistérségi 
lakosokat valamint a turistákat úgy, hogy e három célcsoport igényeit 
egymással és a természeti-történelmi környezettel összhangban, 
szinergikusan elégíti ki.  
Hosszútávon a kitűzendő cél egy olyan piacgazdasági szerepvállalás, 
melynek eredményeképpen folyamatos, tervezhető bevétel érhető el. 
A fenti önkormányzati célok elérése érdekében a belső ellenőrzés hosszú 
távú célkitűzései:  

1.) A belső ellenőrzésnek alapvetően a vezetés közvetlen támogatói 
szerepét kell biztosítania. 
2.) Az Önkormányzat, költségvetési szervei és gazdasági társaságai 
működési feltételeinek javítása, hatékonyságának növelése érdekében 
hosszú távon a rendszerszemléletű ellenőrzésekre kiemelt hangsúlyt kell 
helyezni. 
3.) A szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény típusú, 
valamint az informatikai rendszerek vizsgálatai alapján ajánlatokat és 
javaslatokat fogalmaz meg a vezetés részére, a gazdaságos, hatékony és 
eredményes működés fejlesztésére, a feltárt kockázati tényezők, 
hiányosságok kiküszöbölése érdekében. 

 
A belső ellenőrzés, mint független, tárgyilagos rendszer, hozzájárul az 
Önkormányzat működésének fejlesztéséhez, az eredményesség növeléséhez, 
melynek elérése érdekében a legfontosabb feladatok és célok a következők: 

- vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszer kiépítésének, 
működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését; 
- vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek 
működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 
- vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást;  
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- ellenőrizni az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak 
gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósítását; 
- ellenőrizni a vagyongazdálkodási célok megvalósulását, a vagyon 
megóvását és gyarapítását; 
- vizsgálni az önkormányzat által és a számára más szervezetek által 
készített elszámolások, beszámolók megfelelőségét; 
- az önkormányzat intézményeinek működését és gazdálkodását az 
egyéni kockázati szintek szerinti időszakonként ellenőrzés alá kell vonni; 
- vizsgálni kell a gazdasági, jogszabályi környezet változásainak hatásait; 
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat 
tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a vezetés számára a 
szervezet működése eredményességének növelése, valamint a belső 
kontroll-, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése 
érdekében; 
- ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, 
hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint 
a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében; 
- nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett 
intézkedéseket. 
 

A nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a Belső ellenőrzési 
kézikönyvben foglaltak szerint tanácsadási tevékenységgel is hozzá kell 
járulni a szervezeti és vezetői célok eléréséhez.  
Alapelvként rögzíthető, hogy az ellenőrzéseket a jogszabályokban előírtak 
betartásával, objektíven és szakszerűen kell végrehajtani, a 
megállapításoknak helytállóknak, a javaslatoknak előremutatóknak kell 
lenniük. Ennek érdekében biztosítani kell a belső minőségellenőrzést. 
 

b) a belső kontrollrendszer értékelése 
 
Szentendre Város Önkormányzatnál, az általa alapított és irányított 
költségvetési szerveknél, valamint az általa alapított gazdasági szervezeteknél 
a működés folyamatára és sajátosságaira tekintettel kialakításra kerültek 
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mindazon elvek, eljárások és belső szabályzatok, amelyek alapján érvényesül 
a feladatok ellátását szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való 
szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás. 
A belső kontrollrendszer, s ennek keretében az eljárások, szabályzatok 
alkalmazása és fejlesztése folyamatos feladat. 
 
A belső kontrollrendszer kiépítésének alapvető célja a pénzeszközökkel, 
vagyonnal történő szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és 
eredményes gazdálkodás. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény alapján a belső kontroll rendszer a költségvetési szervek által a 
kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében 
kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy 
megvalósuljanak a következő fő célok: 

- a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, 
gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre; 
- teljesítsék az elszámolási kötelezettségeket; 
- megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem 
rendeltetésszerű használattól. 

 
A belső kontroll rendszer kialakítása, működtetése és fejlesztése a 
költségvetési szerv vezetőjének a feladata, aki köteles a szervezet minden 
szintjén érvényesülő megfelelő kontroll környezetet, kockázatkezelési 
rendszert, kontroll tevékenységeket, információs és kommunikációs 
rendszert, monitoring rendszert létrehozni. A belső kontrollrendszer 
megfelelő kialakításával és működtetésével csökkenthetők a kockázatok, 
elkerülhetők a hibák. 
 

c) a kockázati tényezők és értékelésük 
 
Az Önkormányzat rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal, s ennek 
megfelelően a jellemző kockázati tényezők felmérését és értékelését el kell 
végezni. Gondoskodni kell a kockázatelemzéseknek az éves ellenőrzési tervek 
elkészítésekor történő figyelembe vételéről. 
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Jelen stratégiai terv összeállítása a belső kontroll rendszerek előzetes 
kockázatértékelésén alapul az alábbiak szerint:  

- az eredendő kockázat, azaz a jogi szabályozási környezetből, az egyes 
szervezetek feladatrendszeréből és a létszám struktúrájából, valamint 
a gazdálkodás rendszeréből eredő kockázati tényező közepes; 

- az Önkormányzatnál folyó belső ellenőrzési rendszer működése 
alacsony kockázati elem, mivel a belső ellenőrzés kiépített. Évente a 
vizsgálandó területek és témák tervezése kockázatelemzésen alapul.  

- szintén megfelelően működik a pénzügyi és számviteli rendszer 
szabályozottsága. Az egyes államháztartási szervekre és gazdasági 
társaságokra vonatkozó belső pénzügyi szabályzatok elkészültek, de 
ezek folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell. 

- magas kockázati tényezőnek minősül a gazdálkodási tevékenység 
informatikai támogatottsága, mivel az új számvitel komplexitása miatt 
a számviteli szoftverek alkalmazása a gyakorlatban jelentős 
többletmunkát eredményez. 

- a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere 
kiépített, mivel az operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása és 
szabályozottsága megfelelő, összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése 
kidolgozott.   

 
d) a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési terv, a szükséges ellenőri 

létszám és az ellenőri képzettség felmérés, a belső ellenőrök hosszú távú 
képzési terve, a belső ellenőrzés tárgyi és információs igénye 

 
A külső szolgáltató igénybevétele mentesít a kapacitás felmérés és 
létszámgazdálkodás alól. 
Gondoskodni kell arról, hogy a megbízott belső ellenőrök képzettsége 
megfeleljen a jogszabály által előírt követelményeknek. 
A külső szakértő biztosítja a folyamatos továbbképzés, szakmai 
konzultációkon való részvételt, illetve a feladatellátás informatikai hátterét. 
A vizsgálatok hatékonyságát és eredményességét biztosító ellenőrzési 
módszerek megismerését és alkalmazását elvárásként kell megfogalmazni. 
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A Közös Önkormányzati Hivatalban, az intézményekben és a gazdasági 
társaságokban a helyszíni ellenőrzésekhez szükséges tárgyi feltételek 
biztosítottak.  
A belső ellenőrzési fejlesztési terv része az alkalmazott módszertanok 
fejlesztése a belső ellenőrzési tevékenység minőségének javítása érdekében, 
valamint a változások kézikönyvben való átvezetetése annak aktualizálása 
révén. 

 
e) az ellenőrzés által vizsgált területek, figyelembe véve a szervezet 

struktúrájában vagy tevékenységében szükséges változásokat 
 
A stratégiai ellenőrzési terv által lefedett időszakban a belső ellenőrzés 
kiemelt feladatként kezeli az alábbiakat: 

- szabályozottságot és a szabályzatok aktualizálási folyamatát a változó 
jogszabályi környezet következtében; 

- a költségvetési tervezés feladatainak vizsgálatát; 
- az operatív költségvetési gazdálkodás folyamatainak megfelelőségét; 
- a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályosságát; 
- a számviteli feladatok, a főkönyvi könyvelés és az analitikus 
nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetést, 
dokumentáltságát, folyamatba épített ellenőrzést; 
- a főbb működési folyamatok és kockázatok dokumentálását; 
- a pénzkezelési folyamatokat, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem 
betartását; 
- a vagyongazdálkodást, a vagyonhasznosítását, és értékelést; 
- az Önkormányzat által nyújtott támogatások felhasználásával, 
elszámolásával kapcsolatos vizsgálatokat 
- az Önkormányzattal kötött köz/szolgáltatási szerződések előírásai 
szerinti teljesítések, elszámolások ellenőrzését; 
- utóellenőrzések végzését, mert szükséges a folyamatos kontroll a 
korábban feltárt hiányosságok tekintetében; 
- az időszerű ellenőrzési témák, a környezeti változások figyelembe 
vételével. 
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A stratégiai terv készítése során előnyben részesültek a költségvetési 
gazdálkodáshoz kapcsolódó rendszerellenőrzések, és a belső kontroll 
elemeinek gyakorlati megvalósulására irányuló vizsgálati területek 
valamennyi érintett szervezet vonatkozásában.  
 
 
 
Kelt: Szentendre, 2015. december „           „  
 
 
       Verseghi-Nagy Miklós 
             polgármester 
 
 
 
Záradék: 
 
 
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. - 2019. évekre 
vonatkozó stratégiai tervet 315/2015. (XII.10. ) Kt. számú határozatával 
fogadta el. 
 
 
 


