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Bevezetés 

Az államháztartás belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) stratégiai ellenőrzési terv megalkotását írja elő, ami 

négy évre szól, és amelyet szükség szerint felül kell vizsgálni. 

A jelen Stratégiai Ellenőrzési Terv célja, hogy a 2019-2022-es évekre vonatkozóan 

az Intézmény stratégiai céljaival összhangban  

 meghatározza a belső ellenőrzés célját, valamint tevékenységének és fejleszté-

sének irányait; 

 járuljon hozzá az intézmény céljainak eléréséhez, eredményességéhez; 

 tegye lehetővé a belső ellenőrzés tevékenységének, céljának jobb megértését 

az Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) számára; 

 képezze alapját az időszak éves ellenőrzési terveinek. 

A Bkr. előírásai szerint a Stratégiai Ellenőrzés Tervnek az alábbi témákat kell átfog-

nia: 

 a hosszú távú célkitűzések, stratégiai célok; 

 a belső kontrollrendszer általános értékelése; 

 a kockázati tényezők és értékelésük; 

 a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv; 

 a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi 

feltételek tekintetében; 

 az hosszú távú célkitűzések és stratégiai célok valamint a kockázati tényezők 

és értékelésük alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési 

gyakoriságot. 

Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.  

Az Önkormányzat hosszú távú célkitűzései:1 

 településfejlesztés, településrendezés területén: a helyi építési szabályozások 

folyamatos aktualizálása, lakossági építkezésekhez és vállalkozások betelepü-

léséhez, fejlődéséhez szükséges területek biztosítása; infrastruktúrális fejlesz-

tések folyamatos, egymásra épülő megvalósítása, pályázati források elérésének 

előkészítése, pályázati források elérhető maximális hatékonyságú felhasználá-

sa. 

 településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról 

                                                
1 Dr Dörnyei Vendel jegyző által készített összefoglaló 
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való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak 

és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek 

kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása) területén: 

meglévő helyi közutak állapotának javítása, Kisbér-Hánta között új, stabilizált 

felületű külterületi út fejlesztése, lakossági- és vállalkozói beépítésre szánt új 

területek feltáró úthálózatának kialakítása, folyamatosan bővülő kerékpárút-

hálózat építése, üzemeltetése; parkolókapacitások fejlesztése a nagy számú lá-

togatót fogadó intézmények környezetében; új temető területek biztosítása; 

zöldfelületek folyamatos fenntartása és fejlesztése; városközpont átfogó reha-

bilitációja; pályázati források elérhető maximális mértékben történő bevonásá-

val; 

 egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások 

területén: alapellátás és védőnői szolgálat eszközellátottságának folyamatos 

fejlesztése; egészséges életmód támogatását biztosító színterek létrehozása és 

fejlesztése; 

 környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának bizto-

sítása, rovar- és rágcsálóirtás) területén: települési és tágabb környezet tiszta-

ságának fenntartásával kapcsolatos szemléletformálás; tiltott hulladékelhelye-

zés megakadályozása; a települési hulladék megfelelő kezelését szolgáló hul-

ladékudvar szolgáltatásainak lakossággal történő megismertetése és igénybe-

vételük ösztönzése; települési szennyvíztisztító folyamatos fejlesztése, a tele-

pülési szippantott szennyvíz kezelésére alkalmassá tétele; 

 óvodai ellátás területén: meglévő óvodaépületek folyamatos fejlesztése; óvoda 

kisbéri telephelyén meglévő épületek összekötése; az óvoda kötelező önkor-

mányzati feladat ellátása mellett bölcsődei ellátás biztosítása (bölcsőde pályá-

zati forrásból történő kialakításával), óvoda és bölcsőde közös intézményének 

fenntartásával; 

 kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; 

filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi 

védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása területén: városi ren-

dezvények számának és látogatottságának növelése; a kulturális szolgáltatáso-

kat kiszolgáló tárgyi feltételek folyamatos javítása; kulturális szolgáltatások 

fejlesztésére szolgáló pályázatok megvalósítása; közművelődési célú társa-

dalmi szerveződések hatékony támogatása; városközpont rehabilitáció során 

az építészeti örökség megújítása, új funkciók kialakításával; Nemzeti Kastély-

program végrehajtása során a Batthyány-kastély felújításának önkormányzati 

támogatása; 

 gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások területén: a gyermek- és családvé-

delmi központ eszközellátásának folyamatos fejlesztése; a pedagógiai szolgá-

lat elköltöztetésével a gyermek- és családvédelmi központ elhelyezési körül-

ményeinek javítása; az intézmény szakmai- és gazdasági tevékenységének ha-
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tékony támogatása és kontrollálása; 

 szociális szolgáltatások és ellátások területén: szociális alapellátás eszközellá-

tásának folyamatos fejlesztése; a szociális alapellátásban dolgozó munkatársak 

díjazásának és megbecsülésének lehetőség szerinti növelése; szociális szakel-

látási intézmény épületeinek és eszközeinek folyamatos fejlesztése; a szociális 

szakellátásban dolgozó munkatársak díjazásának és megbecsülésének lehető-

ség szerinti növelése; az intézmény szakmai- és gazdasági tevékenységének 

hatékony támogatása és kontrollálása; 

 lakás- és helyiséggazdálkodás területén: önkormányzati lakásépítésre fordítha-

tó pályázati források elérése esetén további önkormányzati bérlakások építése; 

meglévő lakások folyamatos jó karban tartása; a lakások kihasználtságának 

maximalizálása; angolkerti állami tulajdonú lakóépületek önkormányzati tu-

lajdonba kérése; 

 helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás terüle-

tén: csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése és megújítása az elnyert pályá-

zati források hatékony felhasználásával; beépítésre szánt területek csapadék-

víz-elvezetési rendszereinek kiépítése; önkormányzati tulajdonú tavak engedé-

lyeinek aktualizálása, műtárgyainak felújítása, karbantartása, halgazdálkodási 

hasznosításának rendezése; vízkárelhárításra vonatkozó dokumentáció felül-

vizsgálata és aktualizálása; gyalogos-, kerékpáros-, és lovas túra útvonalak ki-

alakítása, lehetőleg pályázati források felhasználásával, és e célra létrejövő há-

lózatokban történő részvétellel; szemléletformálást célzó programok megvaló-

sítása, tanösvények kialakítása; 

 honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás te-

rületén: közfoglalkoztatási programokban való részvétel; 

 helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok te-

rületén: gazdasági szereplők letelepedésének, fejlesztéseinek támogatása al-

kalmas területek kialakításával; vállalkozásokat támogató inkubátorház létre-

hozására irányuló pályázatban való lehetőség szerinti részvétel; foglalkoztatást 

elősegítő pályázatokban való önkormányzati részvétel; turisztikai fejlesztése-

ket, desztinációfejlesztéseket, hálózatok kialakítását támogató pályázatokban 

és együttműködésekben való részvétel; épített örökség turisztikai hasznosítá-

sának támogatása; lovas hagyományok ápolására épülő turisztikai programok 

létrehozása; 

 a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - 

értékesítési lehetőségeinek biztosítása területén: városi piac fejlesztése az e 

célra elnyert pályázati forrás hatékony felhasználásával; 

 sport, ifjúsági ügyek területén: a városban működő sportegyesületekkel való 

együttműködés, annak keretében a sportlétesítmények fejlesztése pályázati- és 

egyéb forrásokból; lovas sport tömegbázisának növelésére a ’Mindenki lova-
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gol Kisbéren’ program folytatása; sport-és tömegsport rendezvények szervezé-

se és támogatása; ifjúság korcsoportjainak elérését és aktív szabadidőtöltését 

szolgáló programok fejlesztése, aktív időtöltést segítő kezdeményezések tá-

mogatása; sportcsarnok, művelődési ház, Lovarda, leendő tanuszoda ifjúsági 

programjainak támogatása; 

 nemzetiségi ügyek területén: Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányza-

tával való együttműködés folyamatos fejlesztése; nemzetiségi kultúra ápolását 

szolgáló programok, rendezvények támogatása; nemzetiségi önkormányzat 

bevonása a települési közösségek fejlesztését célzó pályázatok megvalósításá-

ba; KVRNÖ pályázatainak, programjainak támogatása; 

 a település közbiztonságának biztosításában történő közreműködés területén: 

Együttműködés a Rendőrség illetékes szervezeteivel; rendőrségi ingatlanok 

fejlesztésének támogatása; Rendőrség tevékenységét támogató társadalmi 

szervezetek, Polgárőrség támogatása; helyi identitás fejlesztésére elnyert pá-

lyázati források Rendőrséggel és Polgárőrséggel együttműködésben történő 

felhasználása; települési közterületi kamerarendszer fejlesztése; közbiztonság 

fejlesztését szolgáló szemléletformáló programok szervezése és támogatása;  

 hulladékgazdálkodás területén: tiltott hulladékelhelyezés megakadályozása; a 

települési hulladék megfelelő kezelését szolgáló hulladékudvar szolgáltatásai-

nak lakossággal történő megismertetése és igénybevételük ösztönzése; telepü-

lési szennyvíztisztító folyamatos fejlesztése, a települési szippantott szennyvíz 

kezelésére alkalmassá tétele; városi zöldterületeken képződő zöldhulladék 

komposztálás útján történő hasznosítása feltételeinek megteremtése; 

 víziközmű-szolgáltatás területén: meglévő viziközmű hálózatok és szennyvíz-

telep folyamatos fenntartása és fejlesztése, a települési szippantott szennyvíz 

kezelésére alkalmassá tétele; új lakó- és vállalkozási célú területek viziközmű 

ellátó rendszereinek kiépítése; 

 



7 

 

 

1.A belső ellenőrzésre vonatkozó hosszútávú célkitűzések, stratégiai 

célok 

A belső ellenőrzés feladatának tekinti, hogy az intézmény szabályos működését ja-

vítsa. Az ellenőrzés úgy segíti az Önkormányzatot, hogy módszeres, rendszerezett 

szemléletet nyújt a kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási folyamatok hatékony-

ságának értékeléséhez és javításához. Felelőssége, hogy megfelelő biztosítékot szol-

gáltasson arra vonatkozóan, hogy a vezetőség által tervezett és képviselet kockázat-

kezelési, ellenőrzési és irányítási folyamatai megfelelőek legyenek.  

A tevékenységek vizsgálata és a kockázat elemzés során meg kell állapítani azokat a 

„kritikus” területeket és pontokat, amelyek a szabályos működést, valamint az in-

tézmény megítélését legjobban befolyásolják és a kontrollt leginkább igénylik. 

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon az Önkormányzat és 

intézményei által kitűzött stratégiai célok eléréséhez, a működést fejlessze és ered-

ményességet növelje. Ennek érdekében a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok 

előírásainak betartatása mellett fontos a tulajdonosi szemléletű gazdálkodás érvé-

nyesülése. A belső ellenőrzés ezen célkitűzések teljesítéséhez kíván hozzájárulni az 

alábbi, az ellenőrzési munka sajátos területeire vonatkozó stratégiai célok megfo-

galmazásával és megvalósításával: 

 a jogszabályok és belső szabályozó eszközök érvényesítésének pozitív irányú 

előmozdítása; 

 a gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályszerűségének elősegítése a mű-

ködőképesség és a pénzügyi egyensúly biztosítása érdekében; 

 a működési bevételek minél nagyobb arányú teljesülésének előmozdítása; 

 a működési költségek racionalizálási lehetőségeinek feltárása; 

 az adósságmentes gazdálkodás elérése és biztosítása érdekében az érvényben 

lévő takarékossági intézkedések betartásának, illetve a követelésállomány mi-

nimalizálására hozott döntések gyakorlati megvalósulásának vizsgálata; 

 a pénzügyi egyensúlyi helyzetet befolyásoló döntésekkel kapcsolatosan feltárt 

kockázati tényezők elemzése; 

 stratégiai célok eléréséhez szükséges humán, pénzügyi és anyagi erőforrások 

biztosításának, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának támoga-

tása; 

 a belső kontrollrendszer hatékony működésének elősegítése; 

 tanácsadó tevékenység részarányának növelése az ellenőrzött szervezeti egy-

ségek működésének eredményessége és fejlesztése érdekében; 

 a korábbi ellenőrzések által feltárt hiányosságok, javaslatok hasznosulásának 

kontrollálása.



 

2.A belső kontrollrendszer általános értékelése 

Kontrollkörnyezet 

Az államháztartás belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet (Bkr.) olyan kontrollkörnyezetet kialakítását írja elő, 

amelyben 

 világos a szervezeti struktúra, a folyamatok átláthatóak, 

 egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 

 meghatározottak, ismertek és elfogadottak az etikai elvárások a szervezet min-

den szintjén, 

 átlátható a humánerőforrás-kezelés, 

 biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesz-

tése és elősegítése. 

A kontrollkörnyezet gerincét az Önkormányzat döntései és a döntések végrehajtását 

és folyamatos kontrollját biztosító szabályzatok képezik. Az Önkormányzat rendel-

kezik a működés célját kijelölő és annak keretet biztosító alapvető dokumentumok-

kal és szabályzatokkal, melyek tartalmilag eleget tesznek a Bkr. fent idézett köve-

telményeinek. A jogszabályi környezetben végbemenő változások figyelemmel kísé-

rése folyamatos, a belső kontroll rendszerrel való összehangolásuk a vonatkozó 

normák aktualizálásával biztosított. Az Önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzata tartalmazza az Önkormányzat szervezeti felépítését, a vezetés-

irányítási, a felelősségi, a hatásköri viszonyokat és feladatokat, továbbá az informá-

ciós szinteket, a képviselő testület működési rendjét. 

Integrált kockázatkezelési rendszer 

Az Önkormányzat integrált kockázatkezelési szabályzattal nem rendelkezik. A 

szabályzat elkészítéséhez  

 az Önkormányzat fő- és részfolyamatait fel kell térképezni,  

 meghatározni a folyamatgazdákat, 

 kijelölni a szervezeti felelőst (kontroll koordinátor), 

A fentiek után folyamatok kockázat elemzésével kockázati értékeit és az intézmény 

kockázati tűréshatárát meg kell határozni. 

Ugyancsak szükséges a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljá-

rásrendjéről szóló szabályzat megalkotása. A szervezeti integritást sértő események 

kezelésének eljárásrendje az alábbiakat kell, hogy tartalmazza: 

 a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát, 
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 a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját, 

 az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait, 

 a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait, 

 a szervezeti integritást sértő események elhárításához szükséges intézkedése-

ket, 

 az alkalmazható jogkövetkezményeket, 

 a bejelentő szervezeten belüli védelmére, illetve elismerésére, valamint a vizs-

gálat eredményéről való tájékoztatására vonatkozó szabályokat és 

 a szervezeti integritást sértő események bekövetkezésének megelőzésére ki-

alakított eljárási szabályokat. 

A Stratégiai Ellenőrzési Terv soron következő felülvizsgálatának és aktualizálá-

sának időpontjáig a fenti feladatok teljesítése szükséges 

Kontrolltevékenységek 

A kontrolltevékenységek célja, hogy biztosítják a kockázatok kezelését, járuljanak 

hozzá a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítsék a szervezet integritását. A kont-

rollokat (ellenőrzési pontokat) ez egyes tevékenységeken belül kell kialakítani a 

kockázatok csökkentése érdekében, különösen az alábbi területeken: 

 döntés előkészítés, a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 

eredményességi szempontú megalapozása, 

 a döntések dokumentumainak elkészítése (tervezés, kötelezettségvállalások, 

szerződéskötések, kifizetések, támogatásokkal való elszámolások dokumen-

tumai, stb.), 

 a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve ellen-

jegyzése,  

 a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás). 

Különösen lényeges, hogy a döntések dokumentumainak elkészítése, a döntések jó-

váhagyása, és a döntések végrehajtásáról (a gazdasági eseményekről) való elszámo-

lás egymástól elkülönült feladatkörökbe, más-más személy vagy testület feladatkö-

rébe tartozzon. 

Az Önkormányzat és intézményei működési szabályai, ügyrendjei a fenti kontrollok 

érvényesülését megfelelően biztosítják. Az 

 engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, 

 a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, és 

 a beszámolási eljárások 
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szabályozottsága – mind a szabályzatok, mind azok érvényesülése szempontjából – 

erősíti az Önkormányzat cél szerinti és kontrollált működését. 

Információ és kommunikáció  

Az információ és kommunikáció rendszerének biztosítania kell, hogy a megfelelő 

információk a megfelelő időben eljussanak az illetékesekhez. Ennek egyik fontos 

követelménye az írásbeliség, a tevékenység, a feladatkiadás és a feladat elvégzésé-

nek dokumentálása. A közérdekű adatok közzétételéről és az adatok védelméről szó-

ló szabályzattal nem rendelkezik az Önkormányzat. A honlapjukon megtalálhatóak 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 1. sz. mellékletében megfogalmazott közzéteendő adatok jelentős ré-

sze. 

Nyomon követési rendszer (monitoring) 

A monitoring nyomon követési mechanizmusok rendszere, amely lehetővé teszi, 

hogy a folyamatok és a belső kontrollrendszer folyamatos megfigyelés és értékelés 

alatt álljon, így a rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülmények-

hez. A monitoring rendszer  

 az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon 

követésből,  

 valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből 

áll. 

A monitoring rendszerrel szemben követelmény, hogy alkalmas legyen: 

 a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésekre alkalmas, folyama-

tos információk biztosítására, 

 a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartásának 

figyelemmel kísérésére, 

 a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, és mér-

séklésükre, megszüntetésükre vonatkozó javaslatok megtételére, 

 a belső ellenőrzés működési tapasztalatai hasznosításának értékelésére. 

Az Önkormányzat monitoring rendszerének lényeges részét képezi az Önkormány-

zat testületi ülésein elhagzott beszámolók. 

A monitoring rendszer másik alapvető építőeleme a belső ellenőrzés, melynek fel-

adata, hogy független, tárgyilagos bizonyosságot adó megállapításokat tegyen a jog-

szabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelés, valamint a gazdaságosság, 

hatékonyság és eredményesség szempontjából, és ajánlásokat fogalmazzon meg 

ezek javítása érdekében. 
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3.A kockázati tényezők és értékelésük 

Mivel kockázatkezelési rendszernek integrált kockázatkezelési szabályzat szerinti 

működtetése még nem kezdődött el, a jelen Stratégiai Ellenőrzési Terv alapját a az 

Önkormányzat alapfolyamatok alapján készített kockázatelemzés képezi. 

Az említett kockázatkezelési elemzés alapján rendelkezésre áll a Gazdasági Igazgat-

óság főfolyamatainak kockázatelemzése, valamint egyes részfolyamatok kockázat-

elemzése, így: 

 Előirányzatok kezelése 

 Bevételi előirányzatok teljesítése 

 Kiadási előirányzatok teljesítése 

 Pénzügyi irányítás, szabályozás és ellenőrzés 

 Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás 

 Munkaügyi nyilvántartás, adatszolgáltatás 

 Vagyongazdálkodási feladatok 

 Belső szolgáltatás 

 Szolgáltatások igénybevétele, szolgáltatás nyújtása 

 Készpénzkezelés 

Az egyes kockázati tényezőket a szabályzat a következők szerint határozza meg: 

 Jogszabályi környezet változása 

 Kontrollok értékelése 

 Pénzügyi kockázatok 

 Szervezeti változás 

 A rendszer komplexitása 

 Kölcsönhatás más rendszerekkel 

 Bevétel szintek, költségszintek 

 Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 

 Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 

 Munkatársak képzettsége és tapasztalata 

A folyamatok súlyozott kockázati értékelése: 

 alacsony kockázat: 2,5 pont alatt 

 közepes kockázat: 2,5-3,5 pont között 

 magas kockázat: 3,5-5,0 pont fölött 
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 A folyamatok jelentőségének értékelése a belső ellenőrzési fókuszcélokkal va-

ló kapcsolatuk erőssége szerint: 

Kiemelt belső ellenőrzési fókuszcélok fókuszcél súlya 

kapcsolat 

erősségének 

intervalluma 

Szabályszerű működés, gazdálkodás és elszá-

molás 10 0 - 5 

Az eredményesség, gazdaságosság és hatékony-

ság követelményeinek érvényesülése  
12 0 – 5 

A belső kontrollok érvényesülése 
8 0 – 5 

 

A Stratégiai Ellenőrzési Terv soron következő felülvizsgálatáig mind a folyamatok 

listáját, mind a kockázati tényezők listáját mind pedig az egyes folyamatok kockáza-

tainak értékelését újra el kell végezni az integrált kockázatkezelési szabályzat előírá-

sai szerint. 

Az éves ellenőrzési terv kialakítása az alábbiak figyelembevételével történik: 

 a kockázatelemzés eredményei, a kockázati értékek meghatározása, 

 a belső ellenőrzési fókusz kialakítása, a folyamatok eszerinti minősítése, 

  a vezetés javaslatai, valamint  

 a korábbi ellenőrzések tapasztalatai. 

 

4.A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv 

Az Önkormányzat megbízásából tevékenykedő belső ellenőr megfelel a vonatkozó 

jogszabályban2 előírt képesítési követelményeknek, rendszeresen eleget tesz tovább-

képzési kötelezettségének, és szerepel a Pénzügyminisztérium regisztrált belső el-

lenőrökről vezetett nyilvántartásában. Az Önkormányzatnak a belső ellenőrrel 

szemben támasztott követelménye az általános jogszabályi környezet és az egyes 

konkrét feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok megbízható ismerete, és folyamatosa 

frissen tartása. 

                                                
2 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet 

végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési 

szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzésé-

ről   
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5.A belső ellenőrzés személyi, tárgyi és információs feltételei 

A belső ellenőrzési feladatokat – ideérte a belső ellenőrzési vezető feladatait is külső 

szolgáltatóként a Kató és Társa 2003. Kft. látja el, az Önkormányzat hozzájárulásá-

val. A külső szolgáltató megbízását az tette szükségessé, hogy a megelőző időszak-

ban az Önkormányzat foglalkoztatott belső ellenőr távozott, és státuszát közszolgá-

lati jogviszonyban történő foglalkoztatással nem sikerült betölteni.  

A tárgyi feltételeket – a vele kötött megbízási szerint – a külső szolgáltató saját 

székhelyén biztosítja. Személyes konzultációra és helyszíni ellenőrzésre a Polgár-

mesteri Hivatalban és az Önkormányzat egyén intézményeiben kerül sor. 

6.A következő időszak ellenőrzési prioritásai és az ellenőrzési gya-

koriság 

A Stratégiai Ellenőrzési Terv 1. fejezetében meghatározott hosszú távú célkitűzések 

és stratégiai célok, valamint a 3. fejezetben felsorolt kockázati tényezők és értékelé-

sük alapján az ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot a következők 

szerint határozzuk meg: 

A következő időszakban ellenőrizendő területek, és az egyes területeken figyelem-

be veendő fontosabb szempontok a következők: 

 Átfogó irányítószervi ellenőrzések keretében rendszeresen vizsgálni kell a 

Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat egyéb intézményeinek működését 

és gazdálkodását. 

 Az egyes önkormányzati feladatok ellátásának vizsgálata során növelni kell a 

pénzügyi és teljesítményellenőrzések részarányát. 

 Az egyes önkormányzati feladatok piaci alapú ellátásának vizsgálata során fo-

kozott hangsúlyt kell helyezni a közpénzfelhasználással szembeni szabályos-

sági és takarékossági követelmények teljesülésére. 

 A fejlesztési döntések megvalósításának vizsgálata során fokozott hangsúlyt 

kell helyezni a döntés-előkészítési folyamat szakszerűségének és szabálysze-

rűségének vizsgálatára. 

 A fejlesztési döntések előkészítési folyamatában nagy hangsúlyt kell fektetni a 

lebonyolítás és a működtetés kockázatainak feltárására és kezelésére. 

 Az Önkormányzat információs és kommunikációs feladat-ellátásának vizsgá-

lata során nagyobb súlyt kell helyezni a közzétételi kötelezettségek teljesítésé-

re, az információkhoz való hozzáférés színvonalának növelésére. 

Az egyes területek ellenőrzési prioritásának sorrendjét  

 a folyamatok kockázatainak és  

 a folyamatok ellenőrzési fókusz szerinti jelentőségének  
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együttes figyelembe vételével kell meghatározni. A magas prioritású területekre az 

éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani: ezek ellenőrzé-

se évente megtörténik. A közepes prioritású területek háromévente, az alacsony pri-

oritású témák ötévente kerülnek ellenőrzésre. 

 

Budapest, 2018. november. 

 

 

 

 Kincses Cecília 

 belső ellenőr 

 Kató és Társa 2003 Kft 


