
 
 
 

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 20/2015 
 

K I V O N A T 
 
Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-

én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből 

Tárgy:  Javaslat belső ellenőrzéssel kapcsolatos döntések meghozatalára 

   

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen egyhangú szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

170/2015. (XII.15.) Kt. határozat: 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi belső 

ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 
 

 

k.m.f. 

 

Rogán László sk.  
polgármester 

dr. Udvarhelyi István sk.  
jegyző 

 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Barna Yvette 
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I. Vizsgálati témák 
 

Sor 
szám 

Ellenőrzés tárgya Ellenőrzés célja, 
módszerei, ellenőri-
zendő időszak 

Azonosított kockázati ténye-
zők 
(kockázatelemzési doku-
mentum vonatkozó pontjára 
hivatkozással) 

Ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzött szer-
vezeti egység 

Az ellenőr-
zés terve-
zett üteme-
zése 

Az ellenőr-
zésre for-
dítandó 
kapacitás 
(nap) 

1. A selejtezés gya-
korlata az Önkor-
mányzatnál 

Cél: a hatályos jogsza-
bályi előírásoknak 
megfelelő-e a szabá-
lyozottság? 
Módszer: felülvizsgá-
lat 
Időszak: 2016. feb-
ruár 28-i állapot 

1. sz. tábla 1. tétel Szabályszerű-
ségi ellenőrzés 

Polgármesteri Hiva-
tal, Nemzetiségi 
Önkormányzatok, 
Itézmények 

május 10,0 

2. Az Önkormány-
zat által alapított 
társaságok mű-
ködése 

Cél: a társaság műkö-
dése megfelel-e az el-
várásoknak? 
Módszer: dokumen-
tumok vizsgálata  
Időszak: 2015. dec-
ember 31-i állapot 

1. sz. tábla 2. tétel Szabályszerű-
ségi és pénz-
ügyi ellenőrzés 

Kaláz Kft. június 12,0 

3. A helyi adók ki-
vetésének, be-
hajtásának utó-
ellenőrzése 

Cél: a 2015.évi ellen-
őrzés megállapításá-
nak utóellenőrzése 
Módszer: mintavétel 
Időszak: 2016. január 
1-től 2016. szeptem-
ber 30-ig 

1. sz. tábla 3. tétel Szabályszerű-
ségi, pénzügyi 
ellenőrzés 

Polgármesteri Hiva-
tal,  

augusztus, 
szeptember 

8,00 
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4.  A helyi adóren-
delet módosítá-
sának ellenőr-
zése  

Cél: a folyamat sza-
bályszerű-e, az IPA 
elektronikus bevallá-
sának folyamata. 
Módszer: dokumen-
tumok vizsgálata  
Időszak: 2016. január 
1-től 2015. 
szertember 30-ig 

1. sz. tábla 4. tétel Szabályszerű-
ségi, pénzügyi 
ellenőrzés 

Polgármesteri Hiva-
tal 

augusztus, 
szeptember 

8,0 

5. A 2016. évi költ-
ségvetési rende-
letben szereplő 
beruházások  

Cél: a megvalósítha-
tósági  tanulmányok-
ban megfogalmazot-
tak érvényesülnek-e? 
Módszer: szúrópróba 
szerinti kiválasztás  
Időszak: 2015. január 
1-től 2015. október 
30-ig 

1. sz. tábla 5. tétel Teljesítmény el-
lenőrzés 

Polgármesteri Hiva-
tal,  
 

november 10,0 
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II. Soron kívüli ellenőrzések 
 
Az ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint az előre nem ismert feladatokra – soron kívüli ellenőrzés - az ellenőrzési napok 20%-át tervezzük 
(50 nap x 20 % kerekítve 10,0 nap). Az I. pontban felsoroltakon túl az év során bármilyen időpontban további vizsgálat elrendelhető (soron kívüli 
ellenőrzés), vagy a kitűzött feladat módosítható. 
 
III. Egyéb ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok 
 
 
- A 2016. évi belső ellenőrzési munkaterv elkészítése kockázatelemzés alapján 1,5 munkanap (2015. november), 
- az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályozottság 6 munkanap (2015. május – december). 
 
Összes tervezett munkaidő szükséglet 

Vizsgálatok (I.) 50,0 munkanap 
Egyéb feladatok (III.) 8,0 munkanap 
Együtt 60,0 munkanap 
Soron kívüli ellenőrzés (II.) 10,0 munkanap 
Tanácsadási tevékenység kapaci-
tása 

- 

Képzésre tervezett kapacitás* - 
Összesen: 68,0 munkanap 

*belső ellenőr saját költségén oldja meg 
 
 


