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1. sz. melléklet  

                
DUNAKANYARI ÉS PILISI ÖNKORMÁNYZATOK TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSA 

2009. évi belső ellenőrzési terve 
 

 

Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja:   

A kockázat elemzés személyes megbeszélés során vezetői körben ( Jegyző, pénzügyi vezető ) történt meg a Kockázatkezelés  

kialakításához kiadott és a PM honlapon www.pm.gov.hu  elérhető kockázati tényezők azonosításával.  

A kockázat elemzés időpontja: 2008. október 15 és november 05. közötti időszakban.   

  

                        

Ellenőrizendő folyamatok és 

szervezetek, szervezeti 

egységek 

Az ellenőrzésre vonatkozó 

stratégia ( ellenőrzés célja, 

módszere, tárgya, terjedelme, 

ellenőrzött időszak )    

Azonosított kockázati tényezők Ellenőrzés típusa 

(*) 

Ellenőrzés 

ütemezése 

(**) 

 Erőforrás szükségletek 

(***) 

     nap fő 

Költségvetés előkészítésének 

és elfogadásának folyamata 

valamennyi települési 

önkormányzatnál és a 

kistérségi munkaszervezetnél 

 

Cél: A 2009. évi tervezett 

költségvetési bevételek és kiadások 

összhangja biztosított-e és kellően 

megalapozottak-e. A kötelező és nem 

kötelező feladatok finanszírozása 

miképpen biztosítható.   

Módszer: a tervezési folyamat 

szabályozásának és végrehajtásának 

értékelése.  

Tárgy: 2009. évi tervezéshez 

kapcsolódó dokumentumok, előző 

évről áthúzódó feladatok és 

kötelezettségvállalások 

dokumentumai, 2009. évi 

költségvetés és testületi előterjesztés.   

Terjedelem: az egész költségvetési 

terv és alapdokumentumai  

Időszak: 2009. 

 

Magas kockázati tényezőt jelent az 

önkormányzatok számára  

 a pénzügyi válság miatti  

költségvetési források szűkítése, 

 a közüzemi szolgáltatásoknál 

tervezett áremelkedések,  

 a devizahiteleknél tapasztalható 

árfolyam változások    

Rendszer 

ellenőrzés 

2009. 

február-

március  

40 ellenőri   2 

Önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó intézmények 

pénzügyi-gazdasági 

ellenőrzése  

1. Budakalász (közösen 

kiválasztott 4 

intézmény)  

2. Csobánka Védőnői 

Cél: annak vizsgálata, hogy az 

intézmény pénzügyi, gazdasági 

tevékenységét a jogszabályoknak és a 

belső szabályzatoknak megfelelően, 

gazdaságosan, takarékosan végzi-e? 

A kötelező és önként vállalt 

feladatok különválasztása és 

számszerű bemutatása megtörtént-e?   

Lehetséges kockázatok  

 a belső szabályzatok megléte és 

folyamatos aktualizálása,  

 az önállóan és részben önállóan 

gazdálkodó költségvetési szervek 

közötti együttműködési 

megállapodás hiánya. Nem 

szabályozott a pénzügyi és 

Rendszer 

ellenőrzés  

2009. 

március –

április    

90 ellenőri  2 

http://www.pm.gov.hu/
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Szolgálat  

3. Dunabogdány  

4. Kisoroszi 

5. Leányfalu 

6. Pilissztkereszt 

7. Pilisszentlászló 

8. Pócsmegyer  

9. Pomáz  

     (közösen      

      kiválasztott 4  

      intézmény ) 

10. Szentendre (közösen 

kiválasztott 2 

intézmény)  

11. Szigetmonostor  

12. Tahitótfalu 

13. Visegrád  

 

 

A számviteli rend és bizonylati 

fegyelem betartásának vizsgálata.   

Módszer: elemzés, értékelés 

dokumentumok és nyilvántartások 

alapján, személyes interjú. A 

vizsgálat általában próbaszerű, a 

kiválasztott bizonylatok esetében 

tételes.  

Tárgy: az intézmény belső 

szabályzatai, 2008. évi költségvetési 

előirányzatok tervezése és teljesítése, 

2009. évi terv   

 Terjedelem: a tárgyhoz kapcsolódó 

dokumentumok  

Időszak: 2008 - 2009. 

gazdasági feladatok ellátására 

vonatkozó feladat-, hatáskör és 

felelősség meghatározása, az 

adatszolgáltatás valamint az 

információ visszacsatolás rendje 

 a FEUVE működtetése az 

együttműködés során  

 az engedélyezett létszám és  

 a költségvetési előirányzatok 

betartása 

Könyvvizsgálatra nem 

kötelezett / nem rendelkező 

települések 2008. évi 

beszámolójának 

felülvizsgálata   

1. Kisoroszi 

2. Pilisszentlászló  

3. Pócsmegyer  

Cél: a 2008. évi mérlegbeszámoló és 

pénzmaradvány kimutatás vizsgálata   

Módszer: általában szúrópróbaszerű, 

a mérlegsorok alátámasztottsága 

esetében tételes.  

Tárgy: 2007. évi költségvetési 

beszámoló, és zárszámadási rendelet.  

Terjedelem: tárgyhoz kapcsolódó 

dokumentumok és analitikus 

nyilvántartások  

Időszak: 2008. év  

 

Magas kockázatot jelent  

 a jogszabályi követelményeknek 

való megfelelőség biztosítása, 

elsősorban a létszám szűkössége 

miatt 

 a FEUVE működése    

Megbízható 

sági ellenőrzés  

2009. május 15 1 

Házi pénztár működésének 

utóellenőrzése.  

A 2008. évi pénzmaradvány 

számviteli elszámolása  

valamennyi kistérségi 

települési önkormányzatnál és 

a munkaszervezetnél  

Cél: annak megállapítása, hogy  

 a házipénztár működésével 

kapcsolatos vizsgálat 

realizálása megtörtént-e. 

 2008-ban keletkezett 

pénzmaradvány 

jóváhagyása költségvetési 

szervenként megtörtént-e.   

Módszer: általában szúrópróba szerű  

Tárgy: intézkedési terv és 

végrehajtása, 2008. évi 

pénzmaradvány kimutatás  

Terjedelem: tárgyhoz kapcsolódó 

Feltárt kockázatok az ellenőrzés során:  

 a házipénztár vezetése manuálisan 

történik,  

 a FEUVE csak részben 

érvényesül,  

 felelősségvállalási nyilatkozatok 

hiánya  

 a pénztári forgalomhoz az 

utalványrendeletet nem 

alkalmazzák,  

 a szigorú számadású 

nyomtatványokról vezetett 

nyilvántartás nem teljes körű,  

Utóellenőrzés 

Pénzügyi 

ellenőrzés  

  

2009. május 

– június  

60 2 
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dokumentumok 

Időszak: 2008. év 
 a pénzmaradvány összetétele, a 

keletkezés oka költségvetési 

szervenként ( önállóan és részben 

önállóan gazdálkodó szerv) 

kellően nem részletezett, a  

kötelezettséggel terhelt 

pénzmaradvány 

dokumentumokkal történő 

alátámasztása csak részben 

történik meg.  

Közbeszerzés folyamatának 

vizsgálata  

1. Budakalász  

2. Pomáz  

3. Szentendre  

Cél: a közbeszerzés 

hatékonyságának javítása 

Módszer: általában szúrópróbaszerű   

Tárgy: egyes lefolytatott 

közbeszerzések ellenőrzése 

Terjedelem: a kiválasztott 

közbeszerzések esetében  teljes körű  

Időszak: 2008.év 

Lehetséges kockázat 

 a közbeszerzési eljárások 

bonyolultsága,  

 a döntési folyamat kellő 

dokumentáltsága és nyilvántartása  

 éves közbeszerzési tervek teljes 

körűsége és a terv végrehajtása 

 a közbeszerzési eljárások időben 

történő kiírása.   

Szabályszerűségi 

és pénzügyi 

ellenőrzés  

2009. június 20 2 

Szabályozottság vizsgálata 

valamennyi települési 

önkormányzatnál és a 

munkaszervezetnél 

Cél: a Számviteli szabályzatok 

megfelelően követték-e a jogszabályi 

változásokat valamint a szervezet 

működésében bekövetkezett 

változásokat.  

Módszer: adatbekérés 

Tárgy: Kötelezően előírt számviteli 

szabályzatok   

Terjedelem: teljes körű  

Időszak: jelen helyzet  

Lehetséges kockázat   

 a szabályzatok általános jellegűek, 

a szervezet működését kellően nem 

tükrözi, 

 a szervezetre vonatkozó saját 

döntéstől függő szabályozást teljes 

körűen nem tartalmazza (pl. 

követelések értékelése, 

értékvesztés elszámolása és 

visszaírása) 

 a jogszabály változások miatti 

aktualizálás nem illetve csak 

részben  történik meg időben. 

  

Szabályszerűségi  

ellenőrzés  

2009. július 40 2 

Civil szervezeteknek adott 

támogatás valamennyi 

kistérségi települési 

önkormányzatnál és a 

munkaszervezetnél  

Cél: annak vizsgálata, hogy a 

támogatott szervezet illetve 

magánszemély a támogatási célnak 

megfelelően használta-e fel a 

támogatás összegét. 

Módszer: dokumentumok és 

bizonylatok ellenőrzése 

Tárgy: Döntések és a pénzügyi 

teljesítések és elszámolások 

dokumentumai.  Terjedelem: 

kiválasztott támogatások esetében 

Lehetséges kockázat 

 nem a cél szerint történt a 

felhasználás és/vagy  

 a kapott támogatás teljes összegét 

nem használták fel,  

 az elszámolás egyáltalán nem 

történt meg.   

Pénzügyi 

ellenőrzés  

2009. 

szeptember  

30 2 
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teljes körű  

Időszak: 2007-2008.  

Helyi kisebbségi 

önkormányzatok 

gazdálkodásának ellenőrzése 

(Szentendre kivételével )  

Cél: annak vizsgálata, hogy a 

költségvetés elfogadása és az 

előirányzatok felhasználása 

szabályszerűen történt-e, a 

pénzmaradvány  keletkezésének oka 

és felhasználása  

Módszer: általában szúrópróba szerű  

Tárgy: Együttműködési 

megállapodás a helyi és  kisebbségi 

önkormányzatok között, a HKÖ 

határozatai, éves költségvetés és 

beszámoló. 

Terjedelem: a kiválasztott HKÖ 

esetében teljes körű 

Időszak: 2007-2008.  

Lehetséges kockázat 

 a kötelezettségvállalás, 

utalványozás, érvényesítés és 

ellenjegyzés szabályait teljes 

körűen nem tartják be,  

 a kisebbségi önkormányzat 

operatív gazdálkodásának  

feladatai kellően nem  

szabályozottak illetve 

 a szabályozást  nem tartják be.   

 

Szabályszerűségi 

és pénzügyi  

2009. 

szeptember 

– október  

30 3 

2009. I-III.n. éves teljesítés 

vizsgálata  

Cél: annak vizsgálata, hogy a 

gazdálkodás során a tervezett 

bevételi és kiadási előirányzatok 

miképpen teljesültek, a 

kötelezettségvállalások során 

figyelemmel voltak-e a bevételek 

teljesítésére.   

Módszer: általában szúrópróbaszerű 

Tárgy: 2009, évi költségvetési 

rendelet és  előirányzat módosítások, 

2009.III.n.éves mérleg és 

költségvetési jelentés, szakfeladatok 

pénzforgalmi jelentése 

Terjedelem: a tárgyhoz kapcsolódó 

analitikus nyilvántartások adatai  

Időszak: 2009.I-III.n.év 

Lehetséges kockázat 

 a központi és sajáthatáskörű 

előirányzat módosítások a 

teljesítést megelőzően nem 

történnek meg,  

 az időarányos teljesítés nem a 

valós pénzügyi helyzetet tükrözi,   

 a vevői és szállítói analitikus 

nyilvántartásokat naprakészen 

nem vezetik, a mérlegjelentésben 

a változások nem jelennek meg,  

 a kötelezettség vállalásokhoz 

kapcsolódó analitikus 

nyilvántartást nem vagy nem 

teljes körűen vezetik, a szabad 

keret nem állapítható meg  

Pénzügyi 

ellenőrzés  

2009. 

október – 

november   

40 2 

 

 

Ellenőrzésre fordítható 

(éves kapacitás 456 ellenőri 

nap 80 %-a)   

    365  

2009. évi soron kívüli 

feladatokra éves kapacitás 

20%-a  

A soron kívüli ellenőrzés a Ber. 21. § 

(6) bekezdése alapján  

 a Jegyző, 

 a Polgármester,  

 a képviselő-testület 

javaslatára illetve  

 a belső ellenőrzési vezető 

kezdeményezésére kerülhet 

  2009.  91  
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sor   

Összes ellenőrzési 

munkanap szükséglet:  

    456   

Éves ellenőrzési terv 

kockázatelemzéssel 

alátámasztva  

   2009.októbe

r  

20 1 

Éves összefoglaló jelentés     2009. január  20 1 

 

* A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. 

** Az ellenőrzések tervezett időpontja.  

*** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

 

 

 

Szentendre, 2008. november 10.  

Összeállította:   Győriné Franyó Éva  

                   Kistérségi belső ellenőrzési vezető  

 

Szentendre, 2008. november   „  ”  

 

 

 

Látta:    Dr. Vámos Attila  

                  Kistérségi munkaszervezet vezetője  


