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BUDAKALÁSZ VÁROS
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szám:  27/2010

K I V O N A T

Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.
november 2-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült
jegyzőkönyvből

Tárgy:  Javaslat a 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 0 nem ellenében és 2 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot fogadta el:

436/2010. (XI.2.) Kt. határozat
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi
belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: a DPÖTKT-nak való megküldésre: 2010. december 5.

k. m. f.

 Rogán László s. k.,     Nagy Zsolt s. k.,
   polgármester                  aljegyző

A kivonat hiteléül:

Soós Ferencné



Melléklet

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
2011.

Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait és a 2011. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményének figyelembe vételével készült.

Ellenőrzendő
folyamatok vagy

szervezetek / szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó
stratégia (ellenőrzés célja, módszerei,

tárgya, ellenőrzött időszak)

Azonosított kockázati
 tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa
(**) Az ellenőrzés

ütemezése (***)
Erőforrás

szükségletek (****)

Normatíva igénylés,
elszámolás/ Budakalász
Város Önkormányzat 

Ellenőrzés célja: annak
megállapítása, hogy a költségvetési
normatív támogatások igénylése
megfelel-e a hatályos jogszabályoknak

Ellenőrzés tárgya: 2010.évi
költségvetési törvény 3. számú
mellékletében szereplő normatívák
igénylésének és elszámolásának
ellenőrzése
Ellenőrizendő időszak: 2010. év
Ellenőrzés módszere: 
dokumentum és nyilvántartás
vizsgálat

 G y a k o r i
jogszabály-változás,

 Helytelen és pontatlan
normatíva igénylés,

rendszerellenőrzés Az ellenőrzés
végrehajtása: 2011. I.
félév

Jelentés készítése:
2011. július 31.

A külső szolgáltató által
kerül meghatározásra.
Tervezett szükséglet:
18 belső ellenőri nap



Ellenőrzendő
folyamatok vagy

szervezetek / szervezeti
egységek

Az ellenőrzésre vonatkozó
stratégia (ellenőrzés célja, módszerei,

tárgya, ellenőrzött időszak)

Azonosított kockázati
 tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa
(**) Az ellenőrzés

ütemezése (***)
Erőforrás

szükségletek (****)

Működési és
erőforrás-gazdálkodás /
Budakalász Város
Polgármesteri Hivatal

Ellenőrzés célja: annak
megállapítása, hogy  beruházási
kiadások teljesítésekor
érvényesültek.-e a közbeszerzési
törvény  és a  helyi szabályozás
előírásai
Ellenőrzés tárgya:  a beruházási
előirányzatok teljesítésének vizsgálata
Ellenőrizendő időszak: 2010. évi
Ellenőrzés módszere: dokumentum
elemzés, nyilvántartás vizsgálat

 Jogszabályi előírások
gyakori változása,

 Forráshiány

Teljesítmény-
ellenőrzés Az ellenőrzés

végrehajtása: 2011.
III. negyedév

Jelentés készítése:
2011. október  20.

A külső szolgáltató által
kerül meghatározásra.
Tervezett szükséglet:
15 belső ellenőri nap

Munkaerő-gazdálkodás/
Budakalász Város
Önkormányzat által
alapított és irányított
költségvetési szervek

Ellenőrzés célja: annak
megállapítása, hogy a személyi
juttatások tervezése és elszámolása
során a hatályos jogszabályok és az
irányító szerv döntése szerint járnak-e
el
Ellenőrzés tárgya: a munkaerő és a
személyi juttatásokkal való
gazdálkodás vizsgálata
Ellenőrizendő időszak: 2010. évi,
illetve a vizsgálatig lezárt negyedév
Ellenőrzés módszere: dokumentum
elemzés, adatbekérés

 Jogszabályi ismeretek
hiánya,

 Az ellátást biztosító
személyi feltétel nem
biztosított

Teljesítmény-ellenőrzés Az ellenőrzés
végrehajtása: 2011.
IV. negyedév

Jelentés készítése:
2011. december 20.

A külső szolgáltató által
kerül meghatározásra.
Tervezett szükséglet:
15 belső ellenőri nap

Soronkívüli vizsgálat és
tanácsadás Rendelkezésre álló

időkeret: 5 belső
ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.



**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Készítette:

Dátum:
   …………………………… 
   Dr. Hosszuné Szántó Anita
       belső ellenőrzési vezető
Véleményezte:

Dátum:  ………………………………
Dr. Molnár Éva
Jegyző

Jóváhagyta:………………………………………………Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával.

Kelt:

……………………………………                                                                                         …….. …………………………….

               Polgármester                                                                                                                Jegyző




