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7-2/2014. 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  

2014. december 19. napján tartandó ülésére 
 
Tárgy: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése értelmében a  helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a 
belső ellenőrzési vezető a tárgyévet követő érvre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a 
jegyző, (vagy a társulás által ellátott belső ellenőrzéssel érintett, önkormányzati költségvetési szerv 
esetén, a társulás elnöke részére), minden év november 30-ig.  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 119. § (5) 
bekezdése értelmében a vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet az előző év december 31.-ig hagyja 
jóvá a képviselő-testület. 
A fentieknek való megfelelés érdekében beterjesztem a Csanytelek Község Önkormányzatával 
megbízási jogviszonyban álló, önkormányzatunk belső ellenőre által a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. §-a (3) 
bekezdése szerint, a nemzetiségi önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzésére vonatkozó programját.   
 
A belső ellenőr a 2015. évi belső ellenőrzését az alábbi jogszabályokban foglaltak figyelembevételével 
köteles végezni: 

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.),  
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet (Ávr.), 
- számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.), 
- a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIIIK. törvény (Kbt.), valamint 
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII. 31.) Kormányrendelet (Bek.) 
 

Az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény VIII. Fejezete 44. pontjában szabályozott 
államháztartási kontrollok rendszere alapján 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 2015. évi 
belső ellenőrzési terv a nemzetiségi önkormányzat stratégiai céljaival összhangban áll.  
A beterjesztett tervek megfelelnek ezen előterjesztésben feltüntetett jogszabályban rögzített követelményeknek 
(Mötv., Bek., stb). 
A belső ellenőr ellenőrzési terve szerinti működtetésével a  nemzetiségi önkormányzaton belüli vizsgálat hozzájárul 
ahhoz, hogy az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv tevékenysége során fokozottan érvényesülhessenek a 
gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség az Ávr.-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 változatlanul megfelel a képesítési feltételeknek, ezért indítványozom az 
önkormányzat belső ellenőrzésével való megbízását, annak megállapodásba való foglalását és annak   
megkötésére  való felhatalmazás megadását az Elnök úr számára.  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Indítványozom az előterjesztésbe foglaltak megvitatás utáni változtatás nélküli elfogadását és annak 
határozatba foglalását. 
 
C s a n y t e l e k, 2014. december 09. 
 
       Tisztelettel: 
                        Kató Pálné  
               jegyző 
…./2014. (XII. 19.) Rökt határozat 
 
Tárgy: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervének elfogadása 
 

 
Határozati  j a v a s l a t 

 
1.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadta a 

jegyző írásos előterjesztésében az Alsó- Tisza-menti Önkormányzat Társulása 
megbízásában lévő  Belső Ellenőr által 2015. évre vonatkozóan elkészített belső ellenőrzési 
és stratégiai tervét az Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 119. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva. 

 
2.) A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét a belső ellenőrzésre vonatkozó 
megállapodás és kapcsolódó dokumentumok aláírásával. 

 
3.) Felkéri a Képviselő-testület a székhely település jegyzőjét, hogy gondoskodjon a 

zavartalan, befolyástól mentes munkafeltételek  belső ellenőr számára való biztosításáról. 
 

Végrehajtás határideje:  folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Kató Pálné jegyző 
Közreműködő:    Juhász Lejla belső ellenőr 
Beszámolás határideje:    2015. december 31. 

 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (Helyben) 
- Juhász Lejla belső ellenőr 
- Kató Pálné jegyző 
- Irattár 



Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
2015. évi Ellenőrzési Programja 

 
 
 
A 370/2011. (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 a tárgyévet követő évre vonatkozó 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 1. számú melléklet tartalmazza.  

 

A 2015.évi ellenőrzések típusai: 
 
pénzügyi ellenőrzés: az adott szervezet, program pénzügyi elszámolásainak, valamint az       ezek 
alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások ellenőrzése; 
 
A stratégiai tervben foglaltak szerint a  belső ellenőrzésnek 2015. évre vonatkozóan, 
kockázatelemzés alapján meghatározott prioritási területei: pénzkezelés ellenőrzése 

 
I. Pénzügyi ellenőrzés 

 

Ellenőrzött időszak: 2015. év 

 

Ellenőrzés tárgya: a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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 pénzkezeléssel kapcsolatos szabályzat tartalmazza-e: 

1. a pénzeszközeinek kezelésével kapcsolatos feladatok egyértelmű meghatározását, 
2. a pénzforgalom (készpénzben, illetve bankszámlán történő) lebonyolításának rendjét, 
3. a pénzkezelés személyi- és tárgyi feltételit, felelősségi szabályait, 
4. a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök forgalmával kapcsolatos       

szabályokat, 
5. a napi záró állomány maximális mértékét, 
6. a pénzszállítás rendjét, 
7. a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárási szabályokat, 
8. a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjét és a pénzforgalommal kapcsolatos 

nyilvántartási szabályokat. 
II.  A pénzkezelés során betartották-e a jogszabályokban és a szabályzatban foglaltakat. 

III.  A vizsgált bevételi és kiadási bizonylatok alakilag és tartalmilag megfelelnek-e a 
jogszabályokban és a szabályzatban foglaltaknak. 



IV. A szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartását, kezelését az előírásoknak 
megfelelően végzik-e. 

V.  A pénztárjelentések elkészítése folyamatos-e, pénztárzárások a szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően történtek-e. 

VI.  A pénztárban a szabályzatban meghatározott összegnél nagyobb összeg maradt-e. 
 
 
Csanytelek, 2014. november  28. 
 
 
         Juhász Lejla 
         Belső ellenőrzési vezető 
 



 
 
 

1 .számú melléklet 
 
 

Kockázatelemzés a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső 
ellenőrzési  munkatervéhez 

 

Sor 
szám 

Kockázati tényezők Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat 

 Súly Kockázat Összesen 

1 Kontrollok értékelése 4                                                                                                                                                                                                                2 8 

2 Változás, átszervezés 2 2 4 

3 Rendszer komplexitás 2 2 4 

4 Kölcsönhatás más rendszerekkel 2 3 6 

5 Pénzügyi hatás 4 3 12 

6 Külső fél által gyakorolt befolyás 3 2 6 

7 Előző ellenőrzés óta eltelt idő 2 2 4 

8 Vezetőség aggályai a rendszer 
működésével kapcsolatosan 

2 2 4 

9 Pénzügyi szabálytalanságok 
valószínűsége 

3 3 9 

10 Jövőbeni döntésekre gyakorolt hatás 3 2 6 

11 Munkatársak tapasztalata képzettsége 3 2 6 

12 Közvélemény érzékelése 2 2 4 

Összesen:   73 

 
Kockázatkezelési  mátrix a  Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi belső 

ellenőrzési  munkatervéhez 

Valószínűség Magas (8-16) 
biztos 
bekövetkezés 

      

      

      

Közepes 5-7) 
esetleges 
bekövetkezés 

Nem vizsgálandó 
terület 

    

    

    

Alacsony (0-
4) ritka 
bekövetkezés 

Nem vizsgálandó 
terület 

Nem vizsgálandó 
terület 

  

  

 Alacsony (1-50) 
jelentéktelen 

Közepes  (51-75) 
mérsékelt 

Magas (76- 100) 
nagy 

 



 
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi 

 Ellenőrzési terv időrendi táblázata 
 

 
 

Ellenőrzés 
típusa, 
megnevezése: 
 Pénzügyi 
ellenőrzés 
 
Pénzkezelés 
rendjének 
ellenőrzése 
 

Ellenőrzött költségvetési szerv: Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

Ellenőrzött időszak: 2015.  év 

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

Kockázati tényezők: a jogszabályban foglaltak figyelmen kívül hagyása. Az 
elszámolást alátámasztó dokumentumok hiányos vezetése. 

Ellenőrzés időpontja: 2015.  október 

Ellenőrzést végzi: Juhász Lejla   belső ellenőr               

 
 
 
 
Csanytelek, 2014. november 28.    

 
 
Készítette:  

Juhász Lejla  
Belső ellenőrzési vezető 

 
 
 
 
 
Jóváhagyva: 2014…………………… 
 
 
 
         …………………………… 

Csanyteleki Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Elnöke 

 
 


