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A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 29. § -ának megfelelően a 
belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett mód-
szertani útmutató figyelembe vételével készíti el az éves ellenőrzési tervet. A helyi 
önkormányzati költségvetési szerv a tárgyévet megelőző év november 30-ig a jegy-
ző részére megküldi a következő évi belső ellenőrzési tervét, amelyet a Bkr. 32. § 
(4) bekezdése alapján a képviselő testület december 31-ig hagy jóvá. 
 

Ez az összevont belső ellenőrzési terv az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatal-
lal, és Intézményeivel együtt) adatait együtt mutatja be. Mindkét szervezetnél 
elkészült (a most bemutatásra kerülő adattartalommal) az önálló belső ellenőrzési 
terv is. 
 
Az összevont adatokat tartalmazó belső ellenőrzési terv hatálya kiterjed: 

- Budakalász Város Polgármesteri Hivatal, 
- Budakalászi Bölcsőde, 
- Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, 
- Kalászi Idősek Klubja 

 

1. Az éves ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzé-
sek, egyéb dokumentumok felsorolása 
 
A tervezés előkészítése során elkészült a kockázat elemzés, majd meghatározásra 
kerültek az ellátandó feladatok.  
A tervezéshez szükséges alapot a jogszabályokban megfogalmazott elvárások és 
előírások adták, így 

= Bkr. 31. §-a, 
= az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai 
(Áht.), 
= az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kor-
mányrendeletben ( Ávr.) leírtak. 

 
A belső ellenőrzés megfelelő hatásfokú alkalmazása érdekében az éves terv elké-
szítése során figyelembe vételre került 

- az Önkormányzat stratégiai terve (a terv az összes Intézményre is vonat-
kozik).  

- az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés eredménye a Polgár-
mesteri Hivatalra és felsorolt intézményekre (1/a. sz. tábla), ami a kocká-
zat felmérés (segédtábla) alapján készült el. 

- figyelembe vételre kerültek a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján 
megjelent (közzétett) Módszertani útmutató tartalmi elemei. 

- a 2015. évi ellenőrzési terv készítését a Belső Ellenőrzési Kézikönyv ter-
vezésre vonatkozó irányelvei. 

- A belső ellenőr által a korábbi ellenőrzések során tapasztaltak, melyek a 
korábbi ellenőrzi jelentésekben megfogalmazódtak. 
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2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés ered-
ményének összefoglaló bemutatása 
 
A terv összeállításának főbb szempontjai a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meg-
határozásra kerültek. 

Belső ellenőrzés tervezési folyamata során a következő kulcsfontosságú alapelve-

ket kell követni:  

- a tervezést kockázatokra és folyamatokra kell alapozni, 
- a tervezésnek folyamatosnak kell lennie, 
- a tervezésnek rugalmasnak és aktualizáltnak kell lennie. 

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a Bkr. 29. §-a alapján a belső ellenőrzési 

vezető kockázatelemzésre alapoz, figyelembe véve a stratégiai tervben leírt irány-

mutatásokat. 

 
A belső ellenőr a működési környezetében és folyamataiban történt változásokra 
vonatkozóan rendelkezésre álló információkat gyűjtött össze. Ennek az a célja, 
hogy munkájához megismerje annak a területnek a legfőbb jellegzetességeit, amit 
majd a tervezéskor az ellenőrzési feladatok közé vagy a konkrét belső ellenőrzés 
során az elvégezendő feladatai közé kell besorolnia, illetve a konkrét belső ellenőr-
zésnél vizsgálnia kell. Az összegyűjtött információk a kockázatelemzés során hasz-
nosításra kerültek. 
 
A kockázatelemzés készítésénél alkalmazott módszer: 
 
A kockázatelemzés alkalmazott módszerét a Belső Ellenőrzési Kézikönyv rögzíti. 
Az egyes rendszerek kockázat felmérése a kockázati tényezők és azok súlya alapján 
történt meg (röviden itt bemutatva, további részletek a Kézikönyvben megtalálha-
tóak). 
A kockázat felméréshez a munka megkönnyítése érdekében segédtábla készült. 
 

Sz. Kockázati tényező 
Kockázati té-
nyező terje-

delme 

Alkalma-
zott 
Súly 

Pontha- 
tár 

     
1. Belső kontrollok értékelése 1 – 3 5 5 – 15 
     

2. Változás / átszervezés 1 – 3 4 4 - 12 
     

3. A rendszer komplexitása 1 –3 4 4 - 12 
     

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 1 – 3 3 3 - 9 
     

5. Bevételszintek /költségszintek 1 – 3 6 6 - 18 
     

6. Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt 
befolyás 

1 - 3 2 2 - 6 

     
7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 1 – 5 2 2 - 10 
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8. Vezetőség aggályai 1 – 3 3 3 – 9 
     

9. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 1 - 3 4 4 – 12 
     

10. Szabályozottság és szabályosság 1 – 3 3 3 – 9 
     

11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 1 - 3 3 3 - 9 
     

12. Erőforrások rendelkezésre állása 1 – 3 4 4 - 12 
 
MINIMÁLIS PONTSZÁM: 43  MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 133 
 

 
A kockázatfelmérés alapján (segéd tábla) a vizsgált témák pontszámok szerint sor-
ba rendezésére került sor. A legmagasabb pontszámú ellenőrzések magas prioritású 
minősítést kaptak, ami alapján készült el a vizsgálati témák kiválasztása és a koc-
kázat elemzés (1. sz. tábla).  
 
A kockázatelemzés eredmények bemutatása megtörtént az 1 sz. tábla C. pontjában. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál az öt feladat (öt legmagasabb pontszámú feladat), 
került be a 2015. évi ellenőrzési munkatervbe a következők szerint: 
 
Budakalász Város Polgármesteri hivatal: 
 

 A 2015. évi költségvetés tervezésének ellenőrzése, 
 Előző évi beszámoló leltárakkal történő alátámasztásának ellenőrzése, 
 Működés, erőforrás gazdálkodás ellenőrzése a költségvetési szerveknél (Bu-

dakalászi Bölcsőde, Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Kalászi Idősek 
Klubja), 

 Közbeszerzések folyamatának, szabályszerűségének vizsgálata, 

 Civil szervezetek támogatásának és elszámolásának ellenőrzése. 
  
3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges 
ellenőri kapacitás tervezése 
 
A belső ellenőrzési feladatokat 2 fő látja el. A belső ellenőr külső szolgáltató (vál-
lalkozó).  
 
A belső ellenőrzési feladatok munkaidő szükségletét a 2. sz. tábla, valamint az 
1. -3. sz. mellékletek mutatják be. 
 

Megnevezés Polgármesteri Hivatal 
Vizsgálatok (2. sz. tábla/ 
I.) 

50,0 munkanap 

Egyéb feladatok (2. sz. 
tábla/ III.) 

8,0 munkanap 

Együtt 58,0 munkanap 
Soron kívüli ellenőrzésre 
tervezett kapacitás (2. sz. 

10,0  munkanap 
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Összes tervezett munkaidő szükséglet 
 
A belső ellenőr – vele kötött szerződés értelmében – a továbbképzést saját költ-
sége és ideje terhére végzi el.  
Soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitás (Belső Ellenőrzési Kézikönyv alapján) 
a vizsgálatokra fordított idő 20%-a (50 x 20 % kerekítve). 
 
4. A tervezett ellenőrzések felsorolása 

 
A tervezett ellenőrzéseket – a Bkr.-ben és a Módszertani Útmutatóban elvárt 
tartalommal – a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a 2. sz. tábla, 
mutatja be részletesen. 
 
A Polgármesteri Hivatalnál a tervek szerint 5 ellenőrzésre kerül sor 2015. évben 
a következő megoszlásban: 

- szabályszerűségi ellenőrzés 3 db, 26 ellenőrzési nappal, 
- pénzügyi ellenőrzés 2 db, 12 ellenőrzési nappal, 
- teljesítmény ellenőrzés 1 db, 12 ellenőrzési nappal. 
 

A vizsgálatokon túlmenően az év során bármilyen időpontban további vizsgálat 
elrendelhető, vagy a kitűzött feladat írásban módosítható.  
 
 
5. Egyéb tevékenységgel kapcsolatos ellenőri feladatok 
 
Egyéb feladatként kerül ellátásra mindkét szervezetnél: 
- A 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv elkészítése, továbbá 
- Ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozottság. 
 
 

6. Soron kívüli ellenőrzések 
 
 

Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem határozható meg 
előre, de a tervben kapacitás tervezésére kerül sor. A soron kívüli ellenőrzés szük-
ségessége nem várt eseményektől adódik.  
A soron kívüli ellenőrzések elvégzésére a rendelkezésre álló éves ellenőrzési erő-
forrás 20%-a fordítható, ami a Polgármesteri Hivatalnál 10,0 ellenőrzési napot, je-
lent (2. sz. tábla II. pontjában és a 2. sz. melléklet). 
 

tábla/ II.) 
Képzésre tervezett kapaci-
tás 

- 

Összesen: 68,0 munkanap 
Együtt:  
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7. Tanácsadó tevékenységek 
 
A Bkr. 2. § b pontja alapján a belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyossá-
got adó és tanácsadói tevékenység. 
A belső ellenőr a vele kötött, jelenleg élő szerződés értelmében tanácsadói tevé-
kenységet nem lát el (3. sz. melléklet). 
 
8. Képzések 
 
A belső ellenőr képzésére időszükséglet nem került meghatározásra. A vele kötött 
szerződés értelmében a továbbképzéséről saját költségén maga köteles gondoskod-
ni (3. sz. melléklet). 
 
9.  Éves ellenőrzési terv mellékletei 
 
  
1. sz. tábla: Kockázatelemzés és eredményének bemutatása a Pol-

gármesteri Hivatalnál 
  
2. sz. tábla: Tervezett ellenőrzések a Polgármesteri Hivatalnál 
  
 
1. sz. melléklet: Létszám és erőforrás (összevont adat) 
2. sz. melléklet: Ellenőrzések (összevont adat) 
3. sz. melléklet: Tevékenységek (összevont adat) 
 
 
 
 
 


