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     A 67/2007. Kt. sz. határozat melléklete 

 

Szentendre Város Önkormányzata 
 

 

Iktatószám: 
 

 

ELLENŐRZÉSI PROGRAM 

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI  

BELSŐ ELLENŐRZÉSÉHEZ 

 

Az ellenőrzés  száma: 

 

Az ellenőrzést végző szervezeti egység megnevezése: H.O.M. Audit Könyvvizsgáló, 

Számviteli, Pénzügyi Tanácsadó Kft. (külső szakértőként). 

 

Az ellenőrizendő szervezeti egységek megnevezése: 

Polgármesteri Hivatal 

GESZ 

Püspökmajor ltp.-i Bölcsőde 

Önálló Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő 

Szentendre Város Művelődési és Művészeti Intézményei 

Szakorvosi Rendelőintézet 

Tűzoltóság 

Gondozási Központ 

Szentendre Város Óvodai Intézményei 

Az ellenőrzés célja: Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Önkormányzatnál és 

annak intézményeiben a gazdálkodás az elmúlt időszakban a jogszabályokkal és a rendelkezésre 

álló pénzügyi forrásokkal összhangban történt-e, továbbá megfelelő-e a működéssel kapcsolatos 

bizonylatolási rendszer és érvényesülnek-e a belső ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok előírásai 

(részletesen az 1. sz. mellékletben). 

 

Az ellenőrzés típusa: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló  193/2003. (XI. 26.) 

Korm. rendelet szerint értelmezett szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, teljesítmény- és 

megbízhatósági ellenőrzések az intézményeknél. 

 

Az ellenőrzés módszere: Belső szabályzatok, gazdálkodással kapcsolatos információk, 

dokumentációk gyűjtése, feldolgozása, értékelése, az önkormányzat vezetőivel a meglévő 

gazdasági programok, koncepciók alapján – különös tekintettel az ellenőrzés stratégiai feladatait 

meghatározó Ciklusprogram fő irányaira - közösen kialakított belső ellenőrzési fókusz, a külső 

szervek által végzett korábbi vizsgálatok tapasztalatai és az elvégzett kockázatelemzés alapján 

készült ellenőrzési terv helyszínen történő tartalmi megvalósítása, a szakmai felelősökkel 

interjúk készítése, a hatékonyabb gazdálkodás érdekében javaslatok kidolgozása, az ellenőrzési 

jelentések alapján megtett intézkedések nyomon követése. 

 

Jogszabályi vagy egyéb felhatalmazás: A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 

193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet, valamint annak végrehajtásához közvetlenül kapcsolodóan 

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás 

működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzési feladatok 

végzése a felsorolt költségvetési szerveknél. 
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Belső ellenőrök neve: Hegedűs Miklós 

                                     dr.Antal Zoltán 

                                     Bartha Gyula 

 

Ellenőrizendő időszak: 2007. év 

 

Az ellenőrzés részletes feladatai és ütemezése: 1. sz. melléklet szerint 

 

A helyszíni ellenőrzés tervezett időtartama: 2007. február 28.-2007. december 31. 

 

Az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje: az 1. sz. melléklet szerinti ütemezésben 

negyedévenként, illetve a zárójelentés 2008. január 31. 

 

 

Szentendre, 2007. január 29. 

 

 

 

 

Készítette:         Hegedűs Miklós 

                megbízott belső ellenőrzési vezető 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyom:      dr. Dietz Ferenc 

                             polgármester 
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Az ellenőrzés részletes feladatai és ütemezése 

 

a) Vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési 

rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való 

megfelelőségét.  

 

b) Vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének 

gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét.  

Ezen belül:  

 a működéssel kapcsolatos bizonylatolási rendszer és más szabályzatok vizsgálata,  

 az alaptevékenység és a vállalt nem kötelezően előírt feladatok indokoltságának 

értékelése, 

 a foglalkoztatott létszám és a feladatok teljesítése közötti minőségi és mennyiségi 

követelmények értékelése, 

 a bevételekkel való gazdálkodás ellenőrzése, elemzése, 

 a működési kiadások – a kiemelt előirányzatok – elemzése, 

 a gazdálkodás biztonságának – különös tekintettel a likviditás alakulására -, 

valamint a pénzmaradvány felhasználásának ellenőrzése, 

 a követelések és kötelezettségek nyilvántartása, értékelése és azok teljesülése, 

 a követelések minősítése, értékvesztések, visszaírások elszámolásának 

ellenőrzése. 

 

c) Vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és 

gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát. Ezen belül. az 

Önkormányzat 2005. és 2006. évi költségvetése zárszámadási adatai alapján a vagyon 

alakulása, különös tekintettel az ingatlan értékesítésekre, esetleges vagyonvesztésre, az 

adóbevételek tervezett és megvalósult volumenére. A megbízhatósági vizsgálat keretében 

a beszámoló és a kapcsolódó dokumentációk tételes, illetve véletlenszerű kiválasztásával 

ellenőrzésre és értékelésre kerül a számviteli rend és a bizonylati fegyelem érvényesülése, 

továbbá az önálló és a részben önálló önkormányzati intézmények tevékenységének 

tervezésével és elszámolásával kapcsolatos dokumentumok. 

 

d) A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint 

elemzéseket, értékeléseket készíteni az Önkormányzat részére a működés 

eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 

ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében. 

 

e) Az ellenőrzési tervben elfogadott konkrét feladatok megvalósítása során egyedileg és az 

Önkormányzat egészére vonatkozóan is ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a 

kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében. Ezen belül: 

megállapításra kerülnek az Önkormányzat működését befolyásoló legfontosabb 

kockázatok (külső- belső) és azok esetleges bekövetkezésének hatása a gazdálkodásra.  

 

f) Nyomon követni a külső szervek által végzett korábbi ellenőrzések, jelentések alapján 

megtett intézkedéseket. 
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A 2007. évi belső ellenőrzési terv részletes feladat- és időütemezése 

 

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

igények összeállítása, működéssel kapcsolatos dokumentációk feldolgozása és értékelése 

intézményenként. Korábbi külső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek 

végrehajtásának ellenőrzése.  

      Határidő: 2007. március 30. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 12 szakértői nap 

2. A költségvetési támogatási normatívák megállapításához szükséges adatszolgáltatás 

megbízhatóságának ellenőrzése, értékelése intézményenként. 

      Határidő: 2007. március 30. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: megbízhatósági ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 9 szakértői nap 

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

értékelése. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények 2007. 

évi költségvetésének áttekintése. 

      Határidő: 2007. április 30. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 12 szakértői nap 

4. A működéssel kapcsolatos önkormányzati és intézményi szabályzatok áttekintése, 

értékelése. 

      Határidő: 2007. május 31. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 9 szakértői nap 

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

ellenőrzése a Polgármesteri Hivatalban 

      Határidő: 2007. június 30. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 2 szakértői nap 



 

 5 

6. A 2007. évben folyamatban lévő, illetve audittal még nem ellenőrzött – közösen 

kiválasztott – jelentősebb fejlesztések, intézményi beruházások lebonyolításának 

ellenőrzése. 

      Határidő: 2007. július 31. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: megbízhatósági ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 1 szakértői nap 

7. A köztisztviselők személyi juttatásaival való gazdálkodás költséghatékonysági 

szempontból történő ellenőrzése. 

      Határidő: 2007. augusztus 31. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 3 szakértői nap 

8. Kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzése. 

      Határidő: 2007. szeptember 30. 

      Felelős: belső ellenőrzési vezető 

      Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 

      Ellenőri kapacitás igény: 5 szakértői nap 

9. Az Önkormányzat sajátos bevételeinek – különös tekintettel a helyi adókra – alakulása, 

előirányzatokkal való összhangjának ellenőrzése, az éves költségvetési előirányzat 

várható teljesülése. 

       Határidő: 2007. október 20. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: teljesítmény ellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 3 szakértői nap 

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

beszámoló értékelése, várható éves teljesítmények előrejelzése. 

       Határidő: 2007. október 31. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: megbízhatósági ellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 3 szakértői nap 

11. A Hivatal, valamint az intézmények házipénztárainak szúrópróbaszerű pénzügyi-

szabályszerűségi ellenőrzése.  

       Határidő: előre nem jelzett időpontban 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: pénzügyi ellenőrzés 
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       Ellenőri kapacitás igény: 3 szakértői nap 

12. Javaslat a 2008. évi belső ellenőrzési terv tartalmára. 

       Határidő: 2007. november 15. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőri kapacitás igény: 3 szakértői nap 

13. A FEUVE rendszer alkalmazásával kapcsolatos feladatok szabályszerűségi ellenőrzése. 

       Határidő: 2007. november 30. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: szabályszerűségi ellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 6 szakértői nap 

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

értékelése. 

       Határidő: 2007. december 15. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 6 szakértői nap 

15. Összefoglaló belső ellenőri jelentés elkészítése az Önkormányzat egészére. 

       Határidő: 2008. január 15. 

       Felelős: belső ellenőrzési vezető 

       Ellenőrzés típusa: rendszerellenőrzés 

       Ellenőri kapacitás igény: 15 szakértői nap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


