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Előterjesztés 

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2010. novemberi ülésére 

 

Tárgy: 2011. évi belső ellenőrzési és stratégiai terve elfogadása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően az idei évben is beterjesztem a Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulásával megbízási jogviszonyban álló, önkormányzatunk belső ellenőre által a költségvetési szervek 
belső ellenőrzéséről szóló módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 22. §-a (1) bek. szerint október 
31-ig beterjesztett, az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzésére vonatkozó programját.   
A belső ellenőr a 2011. évi belső ellenőrzését az alábbi jogszabályokban foglaltak figyelembevételével 
köteles végezni: 

- az államháztartásról szóló 1992. évi XVIII. törvény (Áht.), 
- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), 
- települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény, 
- számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), 
- a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 
- az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19) Korm. rendelet (Ámr.), 
- az államháztartás szervezetei, beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint 
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 

(Ber.) 
A Ber. 32/B. §-a (3) bek. a) pontjában foglaltaknak megfelelően a Kistérségi Tanács döntését megelőzően 
a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő- testületei a stratégiai ellenőrzési és az éves ellenőrzési 
terveit jóváhagyja.  Az Ötv. 92. §-a (6) bek. értelmében a vonatkozó éves belsőellenőrzési tervet az előző 
év november 15-ig hagyja jóvá a képviselő- testület.  
Az Ötv. 92. §-a (5) bekezdésében foglalt kötelezésnek eleget téve, a Pénzügyminiszter által az 
államháztartási belső kontroll standardokról kiadott 1/2009. (XII. 11.) PM irányelve alapján a 
Polgármesteri Hivatal meglévő SZMSZ-e Pénzügyi Ügyrendjébe foglaltak módosításával gondoskodtam    
(a kontrollkörnyezet, kontrolltevékenységek, információ és kommunikáció, kockázatkezelés és monitoring 
rendszer kialakítására irányulóan) felülvizsgálatáról. 
A belső ellenőrzési tervet és stratégiai tervet áttanulmányozva megállapítottam, hogy a 2010. évi belső 
ellenőrzési terv az önkormányzat stratégiai céljaival összhangban áll.  
A beterjesztett tervek megfelelnek ezen előterjesztésben feltüntetett jogszabályban rögzített követelményeknek (Ötv, 
Ber, stb). 
A belső ellenőr ellenőrzési terve szerinti működtetésével a Polgármesteri Hivatalon belüli vizsgálat hozzájárul ahhoz, hogy az 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv tevékenysége során fokozottan érvényesülhessen a gazdaságosság, 
hatékonyság és eredményesség az Ámr-ben foglalt követelményei.  
A FEUVE során és a belső ellenőr által alkalmazott módszerek nagyban elősegíthetik az önkormányzat 
eredményes, hatékony és szabályos, jogszerű gazdálkodását.  
 
A belső ellenőr teljesítette a szakmai kötelező továbbképzését a Pénzügyminiszter által az államháztartás 
belső pénzügyi ellenőrzés (ÁBPE) képzés „I” kiadott 18/2009. (X. 16.) PM rendeletben foglaltaknak 
megfelelően, így változatlanul megfelel a képesítési feltételeknek.  

 
 



Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslom a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltak és a csatolt határozati javaslat megvitatását és 
változtatás nélkül elfogadását. 
 
Csanytelek, 2010. október 18. 
 
      Tisztelettel: 
 
 
         Kató Pálné 
            jegyző 

 
 

 
 

……/2010. (XI.  ...) Ökt határozat 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének  elfogadása  

 

Határozati javaslat 

 
1) Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadta a jegyző írásos 

előterjesztésében az önkormányzat és a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 
fenntartásában lévő Csanyteleki Tagintézményi Belső Ellenőr által elkészített 2011. évre 
vonatkozó belső ellenőrzési tervét és stratégiai tervét az Ötv. 92. § (6) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva. 

2) Felkéri a képviselő- testület az önkormányzat jegyzőjét, hogy továbbra is biztosítsa a zavartalan, 
befolyástól mentes munkafeltételeket a belső ellenőr számára. 
 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Közreműködő:    Juhász Lejla belső ellenőr 
Beszámolás határideje:    2011. november 15. 

 

Határozatról értesítést kap: 
- Dr Körösi Tibor Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa Elnöke (Csongrád) és általa 
- Víglási Nóra Munkaszervezet Vezetője (Csongrád) 
- Juhász Lejla belső ellenőr (Szatymaz)  
- Képviselő-testület tagjai (Helyben) 
- Fogó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi iroda Vezetője 
- Irattár 

 
 
 
 
 
 
    



Csanytelek Község Önkormányzat 

2011. évi Ellenőrzési Programja 

 
A 193/2003 (XI.26.) Korm. Rendelet szabályozza - a Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének u) pontjában kapott felhatalmazás alapján -, a belső 
ellenőrzés nemzetközi belső ellenőrzési standardokon alapuló, egységes gyakorlatának kialakítása céljából, 
az államháztartás egészére kiterjedően a belső ellenőr-zéssel kapcsolatos feladatokat. 
 

A 18. §-ban foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés, valamint a stratégiai 

ellenőrzési terv alapján elkészítette az alábbi 2011. évi ellenőrzési tervet:  

 

 

A 2011.évi ellenőrzések típusai: 

 

a) szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet vagy szervezeti egység 

működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek a hatályos jogszabályok, 

belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai; 

 

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 2011. évre vonatkozóan, 
kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területei:  

I. Pénzkezelés ellenőrzése 
II. Munkaügyi nyilvántartások ellenőrzése 
III. Vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások ellenőrzése 

 
 
I. Pénzügyi ellenőrzés 
 
Ellenőrzött időszak: 2011. év 
 
Ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatal 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. 

 

II. a Házipénztár Szabályzat tartalmazza –e:   
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 meghatározák-

e. 
9. Érvényesítő: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e, figyelembe véve az 

összeférhetetlenség szabályait. (Az érvényesítő feladatra kijelölt személy nem kaphat megbízást a pénztáros 
helyettesítésére és nem lehet őt pénztárellenőri, vagy utalványozói feladattal is megbízni.) 

10. Pénztárellenőr: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e. 
11. Pénztári utalványozó: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e ( A pénztáros 

nem kaphat utalványozási jogosultságot) 
12. Ellenjegyző: készpénzforgalommal kapcsolatos feladatait meghatározták-e, figyelembe véve az 

összeférhetetlenség szabályait.. (Az utalványozó és az ellenjegyző - ugyanazon gazdasági eseményre 
vonatkozóan- nem lehet azonos személy.) 

 
III. Az önkormányzat betartotta-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: 

A vizsgált bevételi pénztárbizonylatok minden esetben tartalmazták-e a : befizetés keltét, befizető nevét, 

befizetés jogcímét, befizetett összeget, ellenőr aláírását, összeg befizetőjének aláírását, pénztáros aláírását. 

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, 

− 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. 

− 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, 

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



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

 

Az ellenőrzés módszere: szabályzatok, bizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése. 

 
 
II.  Szabályszerűségi ellenőrzés 
 
Ellenőrzött időszak: 2010-2011. év 
 
Ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatal munkaügyi dokumentumai, nyilvántartásai. 

 

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalban a munkaügyi dokumentumokat a 

jogszabályban ill. a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e. 

 
 

Ellenőrzési Program 
a munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzéséhez 

 
I. Az ellenőrzési területtel kapcsolatos szabályzatok ellenőrzése 
II. A munkaügyi dokumentációk ellenőrzése: kinevezések, szerződések, munkaköri leírások 

ellenőrzése, 
III. A létszámgazdálkodás ellenőrzése, 
IV. Jelenléti ív, szabadság nyilvántartás vezetésének ellenőrzése. 

 

Ellenőrzés módszere: munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése. 

 
 
III.  Szabályszerűségi ellenőrzés 
 
Ellenőrzött időszak: 2010-2011. év 
 
Ellenőrzés tárgya: a Polgármesteri Hivatal vagyongazdálkodással kapcsolatos dokumentumai, 
nyilvántartásai. 

 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a vagyonnal kapcsolatos 

nyilvántartásokat  a jogszabályi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ellenőrzési program 
a vagyongazdálkodás  ellenőrzéséhez 

 

I. Az önkormányzat tulajdonában lévő, minden önálló ingatlanról az egyedi nyilvántartást 
elkészítették-e. 

II. A kataszteri program a törvényi előírásoknak megfelelő bontásban adat- és betétlapokon 
tartalmazza-e az ingatlanok adatait. 

III. A rendeletileg meghatározott állományok és az építményjegyzék  állomány fel van-e töltve 
adatokkal. 

IV. A kataszteri nyilvántartásba felvezetett bruttó értékek megegyeznek-e a főkönyvi könyvelés 
értékeivel 

V. A tárgyi eszközökkel való ellátottság ( a tárgyi eszközök korszerűsége, elhasználódási szintje, 
változása, a kapacitások kihasználtsága) igazodott-e az ellátandó feladatokhoz. 

VI. A tárgyi eszközök beszerzése, aktiválása az előírásoknak megfelelően történt-e. 
VII. Az eszközök tárolása megfelelő-e, nyilvántartásuk naprakészen biztosítja-e,  

   beazonosíthatóságukat, illetve a vagyonvédelmet. 
VIII. A Hivatalban, valamint az  intézményeknél folyó karbantartási tevékenység jellege, ezen belül a 

hibaelhárító és a tervszerű  megelőző karbantartás aránya, a karbantartások végrehajtása a tárgyi 
eszközök állományához igazodóan érvényesítette-e a folyamatos állagmegóvást. 

IX. A Hivatalban, valamint az  intézményeknél végrehajtott beruházások és felújítások kellően 
szolgálták-e a működés tárgyi feltételeinek javítását. A beruházások, felújítások előkészítését, 
lebonyolítását, átvételét, aktiválását és értékelését szabályszerűen végezték-e. 

X. A beszerzésekkel kapcsolatos eljárásokban a követelményeknek megfelelően működtek-e, s 
érvényesültek-e a közbeszerzési törvény előírásai.  

 
Az ellenőrzés módszere: a hivatali, valamint az intézményi  vagyon nyilvántartásával kapcsolatos  
számviteli dokumentumok, analitikus nyilvántartások vizsgálata. 
 
 

 

Szeged, 2010. ………………... 

 

       

 

Készítette: Juhász Lejla belső ellenőr 

 

 

Jóváhagyva: 2010……….. 

 

 

 

 

Polgármester     Jegyző 

 

 

 



Csanytelek Község 2011. évi 

 Ellenőrzési terv időrendi táblázata 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal 

Ellenőrzött időszak: 2011. év 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzkezelés során a jogszabályban, illetve a 

szabályzatban foglaltakat betartották-e.  
 

Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Aláírások, bizonylatok  

hiánya. 
Ellenőrzés időpontja: 2011.március             

Ellenőrzés típusa, 
megnevezése: 

Pénzügyi ellenőrzés 

 

Pénzkezelés 

rendjének ellenőrzése 

 

Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla   belső ellenőr             Ellenőri napok száma: 5  

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal 

Ellenőrzött időszak: 2010 -2011. év 

Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalban a munkaügyi 

dokumentumokat a jogszabályban ill. a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően vezetik-e. 
 

Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása.  Munkaügyi 

dokumentumok hiányossága, munkaidő nyilvántartás, szabadság nyilvántartás hiányos vezetése. 

Ellenőrzés időpontja: 2011. június 

Ellenőrzés típusa, 

megnevezése 

 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés: 

  

Munkaügyi 

dokumentumok, 

nyilvántartások 

ellenőrzése 

Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla   belső ellenőr          Ellenőri napok száma: 5 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal 

Ellenőrzött időszak: 2010-2011. év 

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatalnál a vagyonnal kapcsolatos 

nyilvántartásokat  a jogszabályi előírásoknak és a szabályzatokban foglaltaknak megfelelően 

vezetik-e. 
 

Kockázati tényezők: a jogszabályban, szabályzatban foglaltak figyelmen kívül hagyása. A 

dokumentáció vezetésének hiányossága, nem megfelelő összhangja a helyi rendelettel. 

Ellenőrzés időpontja: 2011.szeptember 

Ellenőrzés típusa, 

megnevezése: 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

  

Vagyongazdál-kodás 

ellenőrzése 

  

Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla   belső ellenőr             Ellenőri napok száma: 5 

 

Szeged, 2010. október 07.     

Készítette:  

Juhász Lejla belső ellenőr 

Jóváhagyva: 2010…………………… 

 

………………………………..    …………………………………… 

 polgármester        jegyző 



 

 
 
 

 
 


