
 
 

Kisbér Város Önkormányzata  

2020. évi belső ellenőrzési terve 

 

1. Előzmények  

Mint ismeretes, a belső ellenőrzési feladatokat 2018. május 29. óta külső szolgáltató látja el, 

tekintettel arra, hogy a feladat köztisztviselői jogviszonyban történő ellátására kiírt pályázat 

nem járt eredménnyel. 

A külső szolgáltatóval kötött szerződés szerint, mely 2019. december 31-ig szól, a 2019. évi 

tervben a stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálata és a 2020. évi ellenőrzési terv elkészítése 

is szerepel, a jogszabály előírásának megfelelően. Az alábbiakban bemutatott 2020. évi belső 

ellenőrzési terv azzal a feltételezéssel készült, hogy a szükséges belső ellenőri kapacitás 

egész évben biztosítva lesz. 

2. Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb 

dokumentumok 

A 2020. évi belső ellenőrzési terv összeállításának alapját 2019-2022. évekre szóló Stratégiai 

Ellenőrzési Terv képezi. 

2019-ben bevezetésre került az Integrált kockázatkezelési eljárás, melyben a 

kockázatelemzési számítások, és a Pénzügyi vezető által jóváhagyott belső ellenőrzési 

fókuszcélok figyelembevételével a belső ellenőrzés meghatározta az ellenőrzési 

prioritásokat, és elvégezte a Stratégiai Ellenőrzési Terv aktualizálását. 

A 2020. évi ellenőrzésre előirányzott területek meghatározása során – a fentieken túl –

figyelembe vettük a Polgármesteri Hivatal vezetőinek javaslatait. 

Mindezek alapján a 2020. évi ellenőrzésekre előirányzott témák a következők: 



 
 

Ellenőrzés tárgya 
Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő 

időszak 
Azonosított 

kockázat 
Az ellenőrzés 

típusa 

Ellenőrzött 
szervezeti 

egység 

Tervezett 
ütemezés 

Szükséges 
kapacitás 

(nap) 

1.2019. évi éves 
összefoglaló ellenőrzési 
jelentés (beszámoló) 

    

2020. 
január-februá
r 

9 

2.Gyermekétkeztetés 
rendszerének ellenőrzése 

Cél: annak megállapítása, hogy a 
gyermekétkeztetés feladatellátásának 
szabályszerűsége, hatékonysága, 
eredményessége megfelelő-e  
Módszer: a szabályzatok és vonatkozó 
jogszabályok áttekintése, pénzügyi 
számítások végzése 
Ellenőrizendő időszak 2019. II. félév 

nem megfelelő 
a tájékoztatás 
az 
igénybevevők 
részére 

rendszerellenőrzé
s, utóellenőrzés 
az ÁSZ 19133. 
jelentése alapján 

KVÖ március 14 

3. Gyermekétkeztetés 
ellenőrzése  

Cél: annak megállapítása, hogy a 
gyermekétkeztetést igénybevevőknél 
készítettek-e elégedettségi felmérést 
Módszer: a felméréshez tartozó 
dokumentok kimutatások, vizsgálata, 
 Ellenőrizendő időszak:2019.IV. 

az igénybevevő 
véleménye nem 
jut el az 
önkormányzath
oz 

helyénvalósági 
ellenörzés, 
utóellenőrzés az 
ÁSZ 19133. 
jelentése alapján 

KVÖ április 9 

4.A 2020. elemi költségvetés 
megalapozottságának 
vizsgálata 

Cél: annak megállapítása, hogy a 2020 évi 
költségvetés fő előírányzatai kellően 
megalapozottak-e a rendelkezésre álló 
erőforrások és finanszírozási feltételek 
szempontjából. 
Módszer: jogszabályok, előző évi 
beszámoló vizsgálata 
Ellenőrzési időszak: 2020. évi költségvetés 

nem 
megalapozott a 
költségvetés 

pénzügyi 
ellenőrzés 

KVÖ 
május- 
június 
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Ellenőrzés tárgya 
Ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő 

időszak 
Azonosított 

kockázat 
Az ellenőrzés 

típusa 

Ellenőrzött 
szervezeti 

egység 

Tervezett 
ütemezés 

Szükséges 
kapacitás 

(nap) 

5.Kisbér Város Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányzat 
reprezentációs kiadásai 

Cél: annak megállapítása, hogy a 
reprezentációs kiadások elszámolása 
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, 
szabályzatoknak 

Módszer: mintavételes dokumentum 
ellenőrzés, szabályzatok és a vonatkozó 
jogszabályok áttekintése 

Vizsgált időszak: 2019. II. félév 

a reprezentációs 
kiadások nem 
megfelelő 
dokumentálása 

szabályszerűségi 

Kisbér Város 
Roma 
Nemzetiségi 
Önkormányz
at 

július 9 

6.ÖNIO intézmény 
üzemeltetési támogatás 
igénylésének 
megalapozottsága 

Cél: annak megállapítása, hogy az igénylés 
összhangban van-e a Költségvetési törvény 
2.sz. mell. III.4. jogcímével 

Módszer: jogszabályi előírás 
megfelelőségének ellenőrzése, 
mintavételes dokumentum ellenőrzés 

Vizsgált időszak. 2019. év 

a támogatás 
kiszámításában 
téves adat 
szerepel 

pénzügyi 

Kisbér Város 
Őszi Napfény 
Idősek 
Otthona 

szeptember 9 

7.A KVÖ által nyútott 
segélyek, támogatások 
eljárásrendje 

Cél. annak megállapítása, hogy a 2016. évi 
CL. tv-ben megfogalmazottaknak, 
szabályzatoknak megfelel-e a szociális 
ügyintézés 

benyújtott 
kérelem nem 
megfelelő 
ügyintézése 

szabályszerűségi KVÖ október 9 

Soron kívüli ellenőrzés egy 
később meghatározandó 
időpontban 

     
9 

A stratégiai ellenőrzési 
terv felülvizsgálata és a 
2021. évi éves belső 
ellenőrzési terv elkészítése 

- - - - 
2019. 

november - 
december 

8 

Egyéb tevékenység (intézkedési tervek nyomonkövetése, nyilvántartások vezetése) folyamatos 11 

Összesen           96 
 



 
 

 

 

Kisbér, 2019. november 15. 

 


