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A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
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A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű törvényi előírások vonatkoznak. 

Központi szabályozási elem az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  (továbbiakban: 

Áht.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.). 

 

Az éves ellenőrzési terv elkészítését a Bkr. 31. §-a írja elő, mely értelmében a stratégiai ellenőrzési 

tervvel összhangban a belső ellenőrzési vezető összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves 

ellenőrzési tervet. 

A tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre álló erőforrásokon 

kell alapulnia. A magas kockázatúnak minősített területekre kiemelt figyelmet kell fordítani és a 

legrövidebb időn belül ellenőrizni kell. 

Az éves ellenőrzési terv elkészítésénél az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 

módszertani útmutató előírásaira figyelemmel kell lenni. 

 

A belső ellenőrzési vezető a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a 

jegyző részére minden év november 30-ig. Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési 

tervet a képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá. 

 

Az éves ellenőrzési tervnek a Bkr. 31. § (4) bekezdésének megfelelően tartalmaznia kell az 

ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló 

bemutatását; a tervezett ellenőrzések tárgyát; az ellenőrzések célját; az ellenőrizendő időszakot; a 

rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását; az ellenőrzések típusát; az 

ellenőrzések tervezett ütemezését; az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését; a 

tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást; a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást; a 

képzésekre tervezett kapacitást; és az egyéb tevékenységeket. 

 

Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének 

egyetértésével módosíthatja. Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a 

költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. 

 

 

 

A kiválasztott folyamatokkal összefüggésben a következő kockázati kategóriák közepes vagy magas 

kockázati pontot értek el, illetve más szempontok alapján szükséges az ellenőrzése: 

 

 

• Feladatalapú támogatások 

• Vissza nem térítendő támogatások (önként vállalt feladatok keretében nyújtott) 

• Vissza nem térítendő támogatások (civil szervezeteknek nyújtott) 

• Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 

• Önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának és 

üzemeltetési költségének előírása, beszedése 

• Élelmezési tevékenység 

• Belső kontrollrendszer 

 

 

 

 



 

Az előzőek ismeretében kerültek kiválasztásra a következő ellenőrizni kívánt tevékenységek: 

 

 2018. évi feladatalapú támogatás igénylését alátámasztó dokumentumok vizsgálata 

 A költségvetési rendeletben az egyéb működési célú kiadási előirányzat terhére az önként 

vállalt feladatok keretei között biztosított támogatások felhasználása, 

rendeltetésszerűségének vizsgálata 

 Az Önkormányzat által a civil szervezetek részére nyújtott támogatások felhasználása, 

rendeltetésszerűségének vizsgálata 

 Valutapénztár működtetésének utóellenőrzése 

 Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási 

tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzése-Thury Sport Nonprofit Kft. 

 Az Önkormányzat belső kontrollrendszere kialakításának és működtetésének ellenőrzése 

 Önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 

díj+üzemeltetési költség előírásának és beszedésének ellenőrzése 

 Élelmezési tevékenység vizsgálata-Ringató Bölcsőde 

 Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási 

tevékenysége szabályszerűségének utóellenőrzése-Thury-Vár Nonprofit Kft., Palotasport 

Nonprofit Kft., Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 

 Az Intézményüzemeltetési Szervezet tevékenységének utóellenőrzése 

 

 

Az ellenőrzendő folyamatokat és szervezeteket, az ellenőrzés célját, az ellenőrzés ütemezését 

részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A 2019. évi terv összesen 10 vizsgálatot irányoz elő, melyből 6 pénzügyi-szabályszerűségi 

ellenőrzés, 1 megfelelőségi ellenőrzés, 3 utóellenőrzés. Nem tartalmaz 2018. évről áthúzódó belső 

ellenőrzést. 

 

A 2019. évi ellenőrzési terv végrehajtásához rendelkezésre álló kapacitást a 2. számú melléklet 

tartalmazza. 

A 2019. évi tervben az ellenőrzési kapacitás külső erőforrás igénybevételével nem számolt, de év 

közben felmerülő eseti, speciális szakértelmet igénylő feladatokhoz, vagy ideiglenes kapacitás 

kiegészítés esetén külső szakértő bevonása indokolt lehet, melyhez fedezet biztosítása szükséges. 

 

Az éves ellenőrzési terv kötelezően kitöltendő mellékletei az államháztartásért felelős miniszter 

által kiadott útmutató szerint a 3/A, B, C számú mellékletek. 

 

A fentiek alapján terjesztem elő a határozati javaslatot és ajánlom elfogadásra a határozathoz 

mellékelt 2019. évi ellenőrzési munkatervet! 

 

 

Várpalota, 2018. október 26. 

 

 

 

  dr. Ignácz Anita Éva 

  jegyző



 
Várpalota Város Önkormányzati 
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8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. 
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2018. november 29-i ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

 

 

…./2018. (XI.29.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, Várpalota 

Város Önkormányzata 2019. évi ellenőrzési ütemtervét 

 

elfogadja.  

 

 

Határidő:  a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős:  Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: Bérczes Beáta jogi előadó 

 

 

Várpalota, 2018. november 29. 

 

 

 

 

Campanari-Talabér Márta      dr. Ignácz Anita Éva 

 polgármester jegyző 

 

 


