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ELŐTERJESZTÉS 
 

Képviselőtestület 2019. november 26-i ülésére 
 
 

Tárgy: 2020. évi ellenőrzési terv 
  

Tisztelt Képviselő-Testület! 
 

 
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) 
Kormány rendelet 31. § előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési 
kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.  
 
Az éves ellenőrzési tervet az önkormányzat képviselő-testülete, az előző év december 31-ig hagyja 
jóvá. 
 
Az Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta 
végre a belső ellenőrzés. 

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés 
rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban 
került összeállításra.  

A 2020. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és 
megbízható kép kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való 
gazdálkodásról.  

Az Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek 
kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.  
 
Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjen. 
 
Alsóörs, 2019. november 20. 
     Tisztelettel: 
 
         Hebling Zsolt 
          polgármester 
 
 

… /2019.(XI.26.) Önk. sz. határozati javaslat 
 
Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2020. évi belső 
ellenőrzési tervét elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
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ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 
2020. 

 
A tervezett feladatok felsorolása 

 

Az ellenőrzést az alábbi 
Önkormányzat/szervezet 

tervében szerepeljen 

  

Az ellenőrzés 
tárgya 

Az ellenőrzés célja, 
módszerei, 

ellenőrizendő 
időszak 

Azonosított 
kockázati tényezők  

Az ellenőrzés 
típusa 

Az ellenőrzött 
szerv, 

szervezeti 
egység 

Az 
ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 
(ellenőri 

nap) 
Bizonyosságot adó tevékenység: 

 

Az önkormányzati 
vagyongazdálkodás 

szabályozásának 
vizsgálata 

 

 
Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, hogy a 
vagyongazdálkodással 
és kezeléssel 
kapcsolatos helyi 
jogszabályalkotás 
megfelel-e a vonatkozó 
jogszabályi 
rendelkezéseknek  
Az ellenőrzés 
módszere: 
dokumentumok 
vizsgálata, elemzése, 
interjú 
Az ellenőrizendő 
időszak: aktuális 
időszak  
 

- a szabályozás 
hiányos vagy nem 
teljeskörű  

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Önkormányzat, az 
adatszolgáltatásért: 

Hivatal  

 
 
 
 
 
 
 
 

2020. I. félév  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 belső 
ellenőri nap 

 

A polgármester 
saját hatáskörű 

előirányzat 
gazdálkodásának 

vizsgálata  

 
Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, hogy a 
polgármester saját 
hatáskörű előirányzat-

- a képviselő-
testületi 
felhatalmazás 
hiánya,  

- a szabályozás és a 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Önkormányzat, az 
adatszolgáltatásért: 

Hivatal  
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 gazdálkodása megfelel-e 
a hatályos 
jogszabályoknak és a 
gyakorlati alkalmazás 
miképpen alakul 
 
Az ellenőrzés 
módszere: 
dokumentumok 
vizsgálata, elemzése, 
interjú 
Az ellenőrizendő 
időszak: a vizsgálat 
megkezdéséig lezárt 
hónap  

gyakorlat nincs 
összhangban  

- dokumentálás 
hiánya 
 

2020. I. félév  
 

10 belső 
ellenőri nap 

 

Temető 
üzemeltetés 

vizsgálata 
  
 

 
Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, hogy a 
temető üzemeltetés 
rendje miképpen 
szabályozott és a 
kapcsolódó állami 
támogatás felhasználása 
megfelelő-e 
Az ellenőrzés 
módszere: 
dokumentumok 
vizsgálata, elemzése, 
interjú 
Az ellenőrizendő 
időszak: 2019. év, 
illetve aktuális időszak a 
szabályozást érintően  

- dokumentálás 
hiánya,  

- az állami 
támogatás 
felhasználása 
téves 
 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Önkormányzat, az 
adatszolgáltatásért: 

Hivatal  

 
 
 
 
 

2020. II. 
félév  

 

 
 
 
 
 

10 belső 
ellenőri nap 

 

Leltározás 
vizsgálata 

  
 

 
Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, hogy a 
leltározási folyamat 
szabályozása és a 

- a leltározás 
szabályozása 
hiányzik vagy 
nem teljeskörű,  

- a leltározás 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Önkormányzat, az 
adatszolgáltatásért: 

Hivatal  
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dokumentálása 
megfelelő-e 
Az ellenőrzés 
módszere: 
dokumentumok 
vizsgálata, elemzése, 
interjú 
Az ellenőrizendő 
időszak: 2019. év,  
 

feldolgozása 
elmarad 

- leltározásra nem 
került sor 
 

2020. II. 
félév  

 

10 belső 
ellenőri nap 

 

Nemzetiségi 
együttműködési 

megállapodás 
vizsgálata   

 

 
Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, hogy a 
Nkt. szerinti 
megállapodás megfelel-e 
a jogszabályi 
előírásoknak 
Az ellenőrzés 
módszere: 
dokumentumok 
vizsgálata, elemzése, 
interjú 
Az ellenőrizendő 
időszak: aktuális 
időszak  

- a szabályozás 
hiányos vagy nem 
teljeskörű 

-  

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Nemzetiségi 
Önkormányzat, az 

adatszolgáltatásért: 
Hivatal  

 
 
 
 
 

2020. II. 
félév  

 

 
 
 
 
 

10 belső 
ellenőri nap 

 

Munkamegosztási 
megállapodás  

vizsgálata   
 

 
Az ellenőrzés célja: 
annak vizsgálata, hogy 
az Áht. és Ávr. szerinti 
munkamegosztási 
megállapodás megfelel-e 
a jogszabályi 
előírásoknak 
Az ellenőrzés 
módszere: 
dokumentumok 
vizsgálata, elemzése, 
interjú 

- a szabályozás 
hiányos vagy nem 
teljeskörű 

-  

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Intézmény, az 
adatszolgáltatásért: 

Hivatal  

 
 
 
 
 
 

2020. II. 
félév  

 

 
 
 
 
 
 

10 belső 
ellenőri nap 
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Az ellenőrizendő 
időszak: aktuális 
időszak  

  
 
Dátum:………………………………………… 2019. ……………….. hó ………… nap 
  
 …………………………..………………………  
          Báró Béla 

              jegyző 
 
 
Jóváhagyta: Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete……………………… számú határozatával. 
 
 
 

………………………………….………………… 
Hebling Zsolt 
polgármester 

 
 
 

………………………………….………………… 
Báró Béla 

jegyző 
 


