
Alsó – Tisza-menti  Önkormányzati Társulás  
2013. évi Ellenőrzési Programja 

 
A 370/2012. (XII. 31.) Korm. rendelet - a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 
belső ellenőrzéséről - 31. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési 
vezető – összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel – összeállította az éves ellenőrzési tervet. 
A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az éves ellenőrzési terv alapja a stratégiai 
ellenőrzési terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritások, valamint a belső 
ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások.  
Az éves  kockázatelemzést az Alsó – Tisza-menti  Önkormányzati Társulás kockázatelemzése 
tartalmazza. 
 
A 2013.évi ellenőrzések típusai: 
 
b)  pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az       
ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése; 
 
A stratégiai tervben foglaltak szerint a  belső ellenőrzésnek 2013. évre vonatkozóan, 
kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területei: Pénzkezelés ellenőrzése 

I. Pénzügyi ellenőrzés 
Ellenőrzött időszak: 2013. év 
Ellenőrzés tárgya: az Alsó – Tisza-menti Önkormányzati Társulás pénzkezelése. 

 
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés során a jogszabályban, illetve a 
szabályzatban foglaltakat betartották-e.  
 

Ellenőrzési program 
a pénzkezelés rendjének vizsgálatához 

 
I. a Bankszámla pénzkezelési szabályzat,  tartalmazza-e, a megnyitható számlákat, a 
bankszámlanyitás feltételeit, a bankszámla feletti rendelkezést, az alkalmazható fizetési 
módokat, a pénzforgalommal kapcsolatos nyomtatványok, dokumentumok megnevezését. 
Az utalványrendeletek és a bizonylatok tartalmazzák –e a szabályzatokban meghatározott 
aláírásokat. 
 
II. a Házipénztár Szabályzat tartalmazza –e az alábbiakat:   

1. Készpénzforgalom lebonyolítása: rögzítették-e, hogy az intézménynél hol, milyen 
pénztárak, pénzkezelő helyek működnek. 

2. Házipénztár: rögzítették-e, hogy az intézmény a házipénztárban milyen készpénzt, 
egyéb értékeket kezelhet. Az idegen pénzek, egyéb értékek kezeléséhez kinek az 
írásbeli engedélye szükséges, valamint ezen értékek forgalmának szabályozása. 

3. Házipénztár létesítése, kialakítása és működtetése: a pénztárhelyiség biztonságos-e a 
napi pénzforgalom lebonyolításához.  

4. Házipénztár pénzmegőrzés és tárolás: rögzítették-e, hogy a zárt borítékban elhelyezett 
pótkulcsot kinek, milyen felelősség mellett kell megőrizni, valamint a rendkívüli 
esetben, pénztáros távolléte esetén követendő eljárást. 



5. A pénzszállítás szabályai: meghatározták-e az intézmény által kijelölt, 
készpénzfelvételre jogosultak nevét/munkakörét, valamint a pénzszállítás konkrét 
szabályait. 

6. Pénztári tájékoztatók kifüggesztése: a tájékoztatókat a szabályzat mellékleteként  
kezelik-e. 

7. Pénztáros: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e. 
8. Pénztáros helyettes: készpénzforgalommal , átadás-átvétellel kapcsolatos feladatait 

meghatározták-e. 
9. Érvényesítő: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e, 

figyelembe véve az összeférhetetlenség szabályait.  
10. Pénztárellenőr: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e. 
11. Pénztári utalványozó, pénzügyi ellenjegyző készpénzforgalommal kapcsolatos 

feladatait meghatározták-e, figyelembe véve az összeférhetetlenség szabályait. 
 

III. Betartották-e a: 

- házipénztári keret összegére vonatkozó előírást, 
- a pénz szállításának, őrzésének rendjét, 
- az előzetes és utólagos pénztári ellenőrzés módját, 
- a be- és kifizetési utalványok kitöltésének szabályait: 

1. A vizsgált bevételi pénztárbizonylatok minden esetben tartalmazták-e a : befizetés 
keltét, befizető nevét, befizetés jogcímét, befizetett összeget, ellenőr aláírását, összeg 
befizetőjének aláírását, pénztáros aláírását. 

2. A  vizsgált kiadási pénztárbizonylatok minden esetben tartalmazták-e a: kifizetés 
keltét, összeg felvevőjének  nevét, kifizetés jogcímét kifizetési tételenként,  kifizetés 
alapbizonylatinak számait, kifizetett összeget, utalványozó aláírását, ellenőr aláírását, 
pénztáros aláírását, mellékletek darabszámát, a szigorú számadás alá vont 
nyomtatványok nyilvántartását, kezelését az előírásoknak megfelelően végzik-e, 

3. az utólagos elszámolásra felvett összegek kezelésének, elszámolásának rendje 
megfelel-e az előírásoknak: készpénzigénylés utólagos elszámolásra nyomtatvány 
kitöltése, aláírása, előleg nyilvántartó könyvbe bevezetés, határidő megjelölése, 
elszámoláskor bevételi pénztárbizonylaton a teljes előleg összegének visszavételezése, 
majd a bizonylat összegének kiadási pénztárbizonylaton költségként való elszámolása. 

4. az ellátmánnyal gazdálkodó pénztárak rendelkeznek-e szabályzattal, működésük annak 
megfelel-e, a kifizetések előtt biztosítva van az utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő 
aláírása a megfelelő végzettségű dolgozóval, 

5. a pénztárjelentések elkészítése folyamatos-e, pénztárzárások a szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően történtek-e. A pénztárban a szabályzatban meghatározott 
összegnél nagyobb összeg maradt-e. 

6. a pénz-és tárgyletétek kezelése, nyilvántartása szabályszerű –e, 
7. pénztári kulcs kezelésének és nyilvántartásának rendje megfelel-e az előírásokban 

foglaltaknak. 
Az ellenőrzés módszere: szabályzatok, bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése. 
 
 
Csanytelek, 2013. július 03.    
          Juhász Lejla 
          Belső ellenőrzési vezető
           
 
 


