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Tisztelt Képviselő Testület! 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Ötv.) 119. §-a rendelkezik – többek között – a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési 
rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb 
célokat is. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló – 370/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tervnek 
kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésére álló 
erőforrásokon kell alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze, 
és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a 
jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében. 
 
Az Ötv. 119.§(5). bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési 
tervet a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 

 
A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv 
vezetője felelős a közzétett módszertani útmutatók figyelembe vételével, és egyben köteles 
olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a 
rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes 
felhasználását. A belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és 
függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni, emellett 
köteles a belső ellenőrzés működéséhez szükséges forrásokat biztosítani. A belső ellenőrzés a 
belső kontrollrendszer keretén belül működő független, tárgyilagos bizonyosságot adó és 
tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és 
eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében 
rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött 
szervezet irányítási, belső kontroll és ellenőrzési eljárásainak hatékonyságát, a 



jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a költségvetési 
bevételek és kiadások tervezését, felhasználását és elszámolását, továbbá az eszközökkel és 
forrásokkal való gazdálkodás folyamatát. A belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának 
nemzetközi normái szerint a belső ellenőrzési tevékenységnek értékelnie kell a vizsgált 
szervezet irányítását, működését és információs rendszerét fenyegető kockázatokat a pénzügyi 
és működési adatok megbízhatósága és zártsága, a működési folyamatok hatékonysága és 
eredményessége, a vagyonvédelem, a törvények, a szabályzatok, irányelvek, eljárások és 
szerződések betartása területén. 
A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel, a 
kockázatkezelési, kontroll és szervezetirányítási rendszerek módszeres értékelésével, 
javításával hozzájáruljon az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott 
célkitűzések eléréséhez. 
Az ellenőrzési feladatok végrehajtásának elsődleges célja: 

• az önkormányzat és az intézményei zavartalan, szabályszerű működésének 
támogatása, 

• az eszközökkel és forrásokkal való hatékony gazdálkodás elősegítése, vagyonvédelem. 

A belső ellenőrzés tevékenységének megszervezése éves ellenőrzési terv alapján történik. 

Újhartyán Község Önkormányzata eddig  társulásban az OKÖT tagjaival belső ellenőri 
feladatok ellátására a Vincent Auditor Kft-vel kötött szerződést, és a kapott normatíva 
alapján. Törvény módosítása miatt 2013. évtől nem kapnak a települések normatívát ezen 
feladatra, és a kistérségi feladatellátás is megszűnik. 

Ezek alapján az Önkormányzatnak, külön kell szerződést kötni a tervben rögzített 
belsőellenőrzési terv lefolytatására. 

A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet és az alábbi ellenőrzési javaslattal él a 
testület felé: 

1. Helyi adó ellenőrzése 
Ellenőrzés célja: Iparűzési adó ellenőrzése  a vállalkozások által beadott bevallások 
tartalmi ellenőrzése az adatok valóságtartalmának vizsgálata az adóalanyok 
behívásával    
 

2. Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettség-vállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés, szakmai igazolás) rendjének, ellátásának ellenőrzése 

(akár önállóan működő intézmény vonatkozásában is!) 

Célja: annak megállapítása, hogy a kötelezettség-vállalás, ellenjegyzés, szakmai 

teljesítés-igazolás, érvényesítés, valamint utalványozás helyi szabályai kialakításra 

kerültek-e, a gyakorlati eljárás és a dokumentálás során a jogszabályi és a helyi 

szabályozás előírásai betartásra kerülnek-e 

 

3. A beruházások, karbantartások ellenőrzése 

Célja: annak vizsgálata, hogy a beruházások szabályozása, lebonyolítása, 

dokumentálása, nyilvántartása megfelelő-e, valamint a karbantartások végrehajtása 

tervezett és biztosított-e 



 

4. A számviteli, a bizonylati rendszer és a forgalom ellenőrzése 

(akár önállóan működő intézmény vonatkozásában is, mivel elkülönített könyvelése 

van!) 

Célja: annak vizsgálata, hogy a számviteli rendszer működése a törvényi előírásoknak 

megfelelő-e, számlarend, bizonylati rend, alaki-tartalmi követelmények vizsgálata 

 

5. Pénzkezelés ellenőrzése 

(akár önállóan működő intézmény vonatkozásában is, mivel saját pénztára van!) 

Célja: annak vizsgálata, hogy a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok alaki és 

tartalmi szempontból megfelelőek-e, készpénzkezelés, vagyonvédelem, pénztárzárlat 

ellenőrzése, pénztári rovancs, a pénzkezelési szabályzatban foglaltak betartásának 

vizsgálata 

 

6. Szabályozottság vizsgálata (KIZÁRÓLAG ELLENŐRZÉS) 

Célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzat/intézmény szabályzatai a törvényi 

és a helyi sajátosságok figyelembevételével készültek-e, jogszabályi változásoknak 

megfelelő aktualizálások megtörténtének ellenőrzése 

7. Önkormányzati tulajdonú UVÜ.OKIP Kft ellenőrzése 

Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgált szerv szabályozottsága, működése, 

gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött 

céloknak 

8. Önkormányzati tulajdonú Őrző-védő Kft ellenőrzése 

Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgált szerv szabályozottsága, működése, 

gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött 

céloknak 

Javasolja a Testületnek, hogy a fenti ellenőrzésekre több cégtől kérjenek árajánlatot. 

Az elmúlt években az alábbi ellenőrzési témák voltak: 

2010. évben: 
 
Január: 
Kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának, működésének szabályszerűségi vizsgálata. 
Ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy a kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának 
szabályozása,     gazdálkodása megfelel-e a hatályos jogszabályoknak. 



 
Február: 
Óvoda létszám- és bérgazdálkodás ellenőrzése    
Az ellenőrzés célja: az intézményi létszám – bér ellenőrzése, csoportlétszámok vizsgálata. 

Március: 
Szociális ügyek, igazgatás  
Az ellenőrzés célja: a segélyek és támogatások kifizetésének vizsgálata, az eljárások 
szabályszerűségének vizsgálata. 

Április: 
Szennyvíztisztító, mint  Üzemeltető Intézmény működésének átfogó vizsgálata 
Ellenőrzés célja: Működés vizsgálata a megbízó igénye szerint.  
 
Május: 
A kötelezettségvállalások ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: a kötelezettségvállalások szabályszerűsége, analitikus nyilvántartása, 
megfeleltetése a törvényi előírásoknak.  

Június: 
A beruházások, karbantartások ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha beruházás megfelelnek-e a törvényes 
előírásoknak, az elvégzett munkák műszaki átvételének ellenőrzése, a beruházás 
szabályszerűségének vizsgálata 

Július: 

Civil szervezeteknek nyújtott támogatások vizsgálata 

Ellenőrzés célja: A támogatások elszámolásának helyessége, támogatások igénylése és 
odaítélésénél betartották- e a hatályos szabályzást 

Augusztus: 
Adóhátralékok behajtására tett intézkedések vizsgálata 
Ellenőrzés célja: Hogyan alakult a vizsgált években az adóhátralék, milyen intézkedések 
történtek a behajtásra, milyen lehetőségek vannak. 
 
Szeptember: 
REMONDISZ Kft, mint  Üzemeltető  működésének átfogó vizsgálata 
Ellenőrzés célja: Működés vizsgálata a megbízó igénye szerint. 
 
Október: 
Helyi adó ellenőrzése 
Ellenőrzés célja: Iparűzési adó ellenőrzése  a vállalkozások által beadott bevallások tartalmi 
ellenőrzése az adatok valóságtartalmának vizsgálata az adóalanyok behívásával    
 
November: 
A költségvetési beszámoló és a költségvetés ellenőrzése 
Az ellenőrzés célja: a beszámoló és a költségvetés megfelel-e a törvényi előírásoknak 
 
December: 



Választások, szavazások pénzügyi elszámolásának felülvizsgálata 
Ellenőrzés célja: Választások pénzügyi elszámolásának ellenőrzése, törvényi szabályozás 
betartásának ellenőrzése. 

 
2011. Évben: 
 
 

1. A beruházások, karbantartások ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: Vízberuházás beruházás megfelelnek-e a törvényes előírásoknak, az 

elvégzett munkák műszaki átvételének ellenőrzése, a beruházás szabályszerűségének 

vizsgálata. 

2. Helyi adó ellenőrzése.  

Az ellenőrzés célja: Iparűzési adó ellenőrzése  a vállalkozások által beadott bevallások 

tartalmi ellenőrzése az adatok valóságtartalmának vizsgálata az adóalanyok behívásával. 

3. Katasztrófa elhárítási terv felülvizsgálata 

Az ellenőrzés célja: A jogszabályok szerinti megfelelés  

4. Nyilvántartás az  5 millió feletti szerződésekről 

Az ellenőrzés célja: Üvegzseb visszaszorítása 

5. Felvett hitelek alapján az Önkormányzat hitelerő képességének vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: Az önkormányzat likviditásának stabil megtartása 

6. 2010. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése. 

Az ellenőrzés célja: A beszámoló és a költségvetés megfelel-e a törvényi előírásoknak 

 

2012. évben: 

 

1. Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola létszám- és bérgazdálkodásának 
ellenőrzése. 

2. Adóhatóság tevékenységének ellenőrzése 

3. Iparűzési adó ellenőrzés  

 

 

 


