
Csanytelek Község 2010. évi
 Ellenőrzési terv időrendi táblázata

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzött időszak: 2009. év
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a költségvetési beszámoló részét képező
könyvviteli mérlegek a számviteli és az államháztartási törvény, valamint a vonatkozó
kormányrendeletek előírásai szerint készültek-e.
Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása.
A beszámolót alátámasztó nyilvántartások, analitikák hiányos vezetése, főkönyvvel való
egyezőség hiánya.
Ellenőrzés időpontja: 2010. március

Ellenőrzés
típusa,
megnevezése
:
Pénzügyi
ellenőrzés

A
költségvetési
beszámoló
ellenőrzése

Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla belső ellenőr                            Ellenőri napok száma: 3

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzött időszak: 2010 év
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalnál  a költségvetés
tervezése megalapozottan történt-e, megteremteti-e a feladatellátás feltételeit.
Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Információ és
megfelelő adatok nélküli tervezés.
Ellenőrzés időpontja: 2010.máricus

Ellenőrzés
típusa,
megnevezése
:
Megbízhatósá
gi ellenőrzés

A
költségvetés
tervezésének
ellenőrzése

Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla belső ellenőr                          Ellenőri napok száma: 3

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzött időszak: 2010 év
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a hivatal működésének és gazdálkodásának
szervezettsége és szabályozottsága a jogszabályi, illetve a célszerűségei és hatékonysági
követelményeknek megfelelő-e. A Folyamatba épített vezetői ellenőrzés rendszerét
kidolgozták-e, dokumentációja folyamatosan történik-e.
Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak figyelmen kívül hagyása.
A dokumentáció vezetésének elmulasztása.
Ellenőrzés időpontja: 2010. június

Ellenőrzés
típusa,
megnevezése
:
Szabályszerű
ségi
ellenőrzés

A működés
és
gazdálkodás
irányításának
és
szervezettség
ének
ellenőrzése

Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla   belső ellenőr                           Ellenőri napok száma: 3

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzött időszak: 2010 év
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal körültekintően
gondoskodott-e az informatikai rendszerek működésével kapcsolatos védelemről,
biztonságról.
Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatokban  foglaltak figyelmen kívül
hagyása. Informatikai védelmi rendszer hiánya, felelősök hiánya.
Ellenőrzés időpontja: 2010. november

Ellenőrzés
típusa,
megnevezése
:
Rendszerelle
nőrzés

Az
informatikai
rendszer
ellenőrzése

Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla belső ellenőr                                Ellenőri napok száma: 3

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzött időszak: 2009-2010. év
Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal a közbeszerzési eljárás
lebonyolítása során betartotta a jogszabályban, valamint a helyi szabályzatban foglaltakat.

Ellenőrzés
típusa,
megnevezése
:
Szabályszerű Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatokban  foglaltak figyelmen kívül

hagyása.



Ellenőrzés időpontja: 2010. novemberségi
ellenőrzése

Közbeszerzés
ellenőrzése

Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla belső ellenőr                                Ellenőri napok száma: 3

Szatymaz, 2009. szeptember 29.
Készítette:

Juhász Lejla belső ellenőr
Jóváhagyva: 2009……………………

……………………………….. ……………………………………
polgármester jegyző


	Ellenőrzés időpontja: 2010. március

