
 
ALCSÚTDOBOZ TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA 
 

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 
2016. 

 
Ezen terv a korábbi években elvégzett ellenőrzések tapasztalatait és a 2016. évre vonatkozó kockázatelemzés 
eredményének figyelembe vételével készült.* 
 

Ellenőrizendő 
államháztartási 

szervezet/ 
költségvetési 

szerv  

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
(ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak) 

Az ellenőrzés 
típusa (**) 

Az ellenőrzés 
ütemezése (***) 

Erőforrás 
szükségletek (****) 

Alcsútdoboz 
Település 
Önkormányzata, 
Felcsúti Közös 
Önkormányzati 
Hivatal, Háromhárs 
Óvoda 

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, 
hogy az óvodai működtetéssel kapcsolatos 
2015. évi állami támogatás igénylése és 
elszámolása megfelelő-e 
Ellenőrzés tárgya: Az óvodai fenntartáshoz 
kapcsolódó 2015. évi állami támogatás 
igénylés és elszámolás vizsgálata 
Ellenőrizendő időszak: 2015. év   
Azonosított kockázat:  
- forráshiány,  
- összetett igénylési és elszámolási 

szabályok.  

Pénzügyi és 
szabályszerűségi 

ellenőrzés  

Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2016. 
I. félév 
 
Jelentés készítése: 
2016. június 20. 
 

A külső szolgáltató 
által kerül 

meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 
20 belső ellenőri nap 



Ellenőrizendő 
államháztartási 

szervezet/ 
költségvetési 

szerv  

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia 
(ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak) 

Az ellenőrzés 
típusa (**) 

Az ellenőrzés 
ütemezése (***) 

Erőforrás 
szükségletek (****) 

Alcsútdoboz 
Település 
Önkormányzata, 

Felcsúti Közös 
Önkormányzati 
Hivatal, 

Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az 
új államháztartási számvitelre történt 
áttérés nyomán a maradvány megállapítása 

megfelel-e a hatályos jogszabályoknak 
Ellenőrzés tárgya: maradvány 
megállapítás vizsgálata   
Ellenőrizendő időszak: 2015. év  
Azonosított kockázat:  
- az új számvitelre történő áttérésből eredő 
hibák,  
- előirányzati gazdálkodás veszélyeztetésre 

Pénzügyi 
ellenőrzés  

 

Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2016. 
I. félév  
Jelentés készítése: 
2016. június 20.  
 

A külső szolgáltató 
által kerül 

meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 
10 belső ellenőri nap 

Alcsútdoboz 
Település 
Önkormányzata, 
Felcsúti Közös 
Önkormányzati 
Hivatal 

Ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a 
képviselő-testület működésének 
dokumentálásával kapcsolatos feladatok 
ellátása megfelel-e a hatályos 
jogszabályoknak és a helyi szabályoknak 
Ellenőrzés tárgya:  az Önkormányzat 
működését megalapozó dokumentumok 
vizsgálata 
Ellenőrizendő időszak: aktuális időszak 
Azonosított kockázat:  
- dokumentálási szabálytalanságok,  
- jogszabályi rendelkezések összetettsége 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

Az ellenőrzés 
végrehajtása: 2016. 
II. félév  
 
Jelentés készítése: 
2016. december 20. 
 

A külső szolgáltató 
által kerül 

meghatározásra. 
Tervezett szükséglet: 
10 belső ellenőri nap 

Soron kívüli 
vizsgálat és 
tanácsadás 

   Rendelkezésre álló 
időkeret: 5 belső 

ellenőri nap 



*  Alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés 
dokumentumai. 
**  A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján. 
***  Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
****  Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 
 
Azellenőrzésitervetmegalapozóelemzésekés a kockázatelemzéseredményénekösszefoglalóbemutatása: 
 
Az Önkormányzat 2016. éviévesellenőrzésitervénekösszeállításakor a stratégiakiindulópontja, hogy a 

belsőellenőrzésnekhozzáadottértéketkellteremteni. Ez a hozzáadottérték a gazdálkodásjobbátláthatósága, a 
legjobbgyakorlatoknépszerűsítéseés a megalapozottjavaslatokvégrehajtásávalteremtődikmeg.  
Kiemeltcél a folyamatosanváltozójogszabályikörnyezetésazÖnkormányzatműködésiösszhangjánakmegteremtése, a 
vagyonvédelem, a szabályozottműködéselősegítése a belsőellenőrzéseszközével.  Célunktovábbá, a belsőellenőrzés, mint 
tevékenységhozzáadottérték-növelőhatásánaktudatosítása, annakelérése, hogy a 
belsőellenőrzésazÖnkormányzatfelelősirányításánakrészeként, illetveegyikfontoselemekéntműködjön. Tevékenysége, 
annakeredményeazaztmegilletőszintenbeépüljön, elismerésrekerüljön a feladatrendszerben. 
AzÖnkormányzat a jogszabályokbanmeghatározottfeladatokhatékonygazdálkodásánakmegvalósításáttűztekicélul. 
Azévesellenőrzésitervezzelösszehangoltan, a 
vonatkozójogszabálybanmeghatározottkockázatelemzésalapjánfelállítottprioritásokés a 
rendelkezésreállóerőforrásokfigyelembevételévelkészült el.  
A FelcsútiKözösÖnkormányzatiHivatalnak a hatékonyságrafigyelemmelnincsmódjabelsőellenőrfoglalkoztatására, 
ezértezenkötelezettségetkülsőszolgáltatóvalkötöttmegállapodásalapjánlátja el. Azellenőrzésekrefordítottkapacitásés a 
képzésekrefordítottkapacitásmeghatározásanemszükséges 
Azellenőrzésekrefordítottkapacitásés a képzésekrefordítottkapacitásmeghatározásanemszükséges.  
AzÖnkormányzatkockázatimegítélését a belsőellenőrzésazÖnkormányzatrakiterjesztettBelsőEllenőrzésiKézikönyv, 
valamintaz IIA Standardokfigyelembevételével 
- abelsőkontrollrendszer,  
- azÖnkormányzatcélkitűzéseinekésstratégiájának, s a vezetéselvárásainakmegismerése,  
- azazonosítottés a működésszempontjábólfontosabbfolyamatokátvilágítása és  

- azÖnkormányzatvezetésévelegyeztetettellenőrzésifókuszalapjánkiválasztottkockázatielemekértékelésehatározta meg.  
 
Azellenőrzésitervelőkészítésesoráninterjúkatfolytattunk le a vezetéssel, s enneksoránmegfogalmazottjavasalatok, a 
korábbiévekbenlefolytatottellenőrzésekésazezekrekészítettIntézkedésitervekfigyelmbevételévelkészült el a 
kockázatelemzését, s eredményekéntazalábbiterv.  
 
AzÖnkormányzatkörnyezetikockázatimegítélését a rendelkezésreállóinformációkalapjánhajtottukvégre.  



 
 
 
Készítette:  
 
 
Dátum: 
 ……………………………   
 Dr. Hosszuné Szántó Anita 

  belső ellenőrzési vezető  
 
 
 
 
A 2016. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:    
A Alcsútdoboz Település  Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján 
felállított prioritásokon alapul. 
A költségvetésiszervekbelsőkontrollrendszerérőlésbelsőellenőrzésérőlszóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § 
előírta a tárgyévetkövetőévrevonatkozóévesellenőrzésitervkészítésikötelezettséget, 
továbbámeghatároztaazévesellenőrzésitervtartalmát. 
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 2016. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép 
kialakítása az Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.  
 
AlcsútdobozTelepülésÖnkormányzatatevékenységeiközülelsődlegesenazok a 

folyamatokéstevékenységekkerültekkiválasztásra, amelyekbenforráshiány, jogszabályváltozás, 
emberierőforráskockázatokelőfordultak.  
 
Az éves ellenőrzési terv az abban nem szereplő tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok 
végrehajtására 5  munkanap tartalékidőt tartalmaz. 
 
Dátum: 



  
 ………………………………   

jegyző 
 
 
Jóváhagyta: Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete……………………… számú határozatával. 
 
 
Kelt:  

 
 
……………………………………                                                                         …….. ……………………………. 
polgármester            jegyző  
 

 


