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Tárgy: Javaslat

EllenőľzésĺIľoda 2013, évÍellenőľzési tervének módosíÚására,
Stľatégĺaiellenőnésĺ teruéľeés a2014. évÍellenőľzésĺteryéľe
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Váľosgazdálkodási és PénzĺiryĺBĺzottság vé|eményezi x
Irumánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi
Hatźr ozati j av as|at a bizottság számáĺ a:

A Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság / Humĺĺnszolgáttatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az előterjesztés me gfźrgya|ásźú.
Tĺsztelt Képviselő.testĺilet!

I. Előzmények
A belső ellenőrzési fetadatellátas

a költségvetési szeľvek belső kontľollrendszeréről és belső
e|IenoruésétőI sző|ő 370l20l1.CXII.3 l.) Koľm. ľendelet (továbbiakban: Bkr.) a1apjźntöľténik

A Polgrírmesteri Hivatal Belső EllenőrzésiIrodájabiztosítja a hivatal, a heĺyi cinkoľmlányzat
belső e||en(ĺrzését.az ĺjnkormányzat á|ta| alapított költségvetési szervek feńigyeleti ellenőľzésétés megállapodás alapjána helyi nemzetiségi ĺlnkoľmlínyzatokbelső ellenőľzését.
A Budapest Fővaľos VIII. keriilet Józsefuĺĺrosi onkoľmlínyzat Képviselő-testiilete

388120|2.

CXI.08.) szźtmű határozat 3.) pontjávaI jővehagýa a Belső Ellenőrzési Iroda 2013. évi ellenőrzési tervét.
A2013. évi e7|enőrzési terv végrehajtása soľán a belső ellenőrzés felé iľanyu|ő vezetőiigé.
nyek, az onkotmányzati feladatellátiísok átszervezéséve|töľténő váItozások, a belső ellenőri
kapacitások ttikľébensziikségessévá|ta20|3. évi e|Ien(5rzési terv módosítása.
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A BkÍ. 30.$ (2) bekezdés szeľint a belső

ellenőľzési vęzető felülvizsgálta a Képvisęlőtestiilete 388120|2. (XI'08.) szźlmű hatźrozat 2.) pontjáva| jőváhagyott 2013.-2016. évekľe
vonatkozó belső ellen&zési Stratégiai teľvet. A felülvizsgálat eľedményekéntpontosítások,
kiegészítésekszükségesek'

A belső ellenőrzési vezető

fe|ađata,hogy stratégiai e||en&zési terwel összhangban összeállítsa a tfugyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet az áIlamháztartási útmutatók
ťl gyel embevétęl évę|, m e| yet ę| ŕĺzętęsena je gy z.ő h agy j ĺivá.

II. A beterjesztés indoka
A Bkľ. 32.$ (4) pontja szeľint jelen előterjesztésben szeľeplő - a2013. évi ellenőrzési terv
módosítasĺĺra,a stratégiai terv módosításaľa és a 2014. évi ellenőľzési tervľe vonatkozó j avaslatok jővahagyásźůloz Képviselő-testiilet döntése sziikséges.

[I.-Iv.

TényáIlási adatok és diintés taľtalmának ľészletes Ísmeľtetése

a.) Javaslat

a BeIső Ellenőrzési Iroda 20] 3. évi ellenőrzési tervének módosítására

A

Képviselő-testĹilet á|ta| jőváhagyott 2013. évi ellenőrzési teľv 2 fő belső ellenőrľe, 280
ellenőri munkanapra és 140 nap taľtaléknapra volt tervezvę. A taľtaléknapokľa soľon kívĹili
vizsgálatok, tanácsadói tevékenységek, képzésekés egyéb belső ellenőrzéssel kapcsolatos
tevékenységek (tervezés, beszámolás, adminisztľációs) tervezése töľtént.
Az el|enőrzési terv összesen 9 témakĺirt tarta|mazott a következó e||en&zési típusokkal: 3
db rendszerellenőrzés, 5 db pénzügyi-szabá|yszerűségi ellenőrzés és 1 db teljesítményellenőtzés. Atervezetíellenőrzésekből 4 db téma valamenný kdltségvetési szeľvet éľintętte.

A

vezetői megbeszéléseken a belső ellenőrzési vezető tájékoztztźstadott a terv megvalósítzsarőI és az attőI való eltéľésekľől,az alábbiak szeľint: 9 ę||enorzésből 4 vizsgá|at megvalósul, 2 e|kezđődik még ebben az évben,1 mráľ nem aktualitas.

A belső ellenőrzési vezętőjavasolta, hogy a 2013. évi tervben szereplő
vizsgáiat keľülj ön

źúa 20 I 4.

két nem végrehajtott

évi tervbe.

Egy tewezett témaktir vizsgźiata" amely a költségvetési szerv (JVSZ) átfogó péľr;ugyi-

gazdasági ellenőrzésére inínyult volna, nem keľĹilt végrehajtĺísľa.Indoka, hogy az ellenőrzési terv jőváhagyását követően az énntett szervezetre vonatkozóan koľábban soľon kívĺili
ellenőrzés töľtént, valamint a kciltségvetésiszerveket érintő pénzmaradvríny és besziímoló
vizsgáIata ľá is kiterjedt. Ezen kívül a IVSZ vezetője időközben gondoskodott belső ellenőrzésének mfüödéséről.
A Képviselő-testĹileti dĺjntésa|apján a k<iltségvetésiszerv feladatellátasa bőviilt az önkor.
mányzati feladatok átszervezése miatt. A felügyeleti ellenorzés keľetébena belső e||enorzési kapacitas fiiggvényében vizsgźůatźú
kozéptáv on továbbra is tervezzfü .

A

taľtalék időkeret egy soron kívÍiliellenőľzésre és az a|u| tervezett tanácsadói tevékenységre, a végrehajtot|vizsgźiatoktervezett időn tuli teljesítéséľekeriiltek feliilhasználásra.
Soron kíviili ellenőľzés lefolytatasaľa keľĹilt sor a Jóhíľ Kft.-nél, melyet az igyvezető áIIAI
tett bejelentés indukált. A péĺutigyi-szabályszerúségivĺzsgźiatkiteľjedt a pénzkezelés szabáIyozásara, az elszźlmolások zźtrtrendszerére, akozpéluek szabźl|yszeríĺfelhasmalasára.
A tanácsadói tevékenység keľetében a belső ellenőrzés számos szabál|yzat véleményezésében vett tészt, illetve vezet(ji döntés előkészítésébenvállalt szerepet.

A

fentiekben leíľtakalapjan a belső ellenőrzési vezető cĺsszeállítottaa Belső Ellenőľzési
Iroda2013. évi módosított ellenőrzési teľvét,melynek előzetes jővehagyása a jegyző tészéről megttĺľtént.
Javaslom az előterjesztés ]. számlź mettéktetekéntszerep|łs Belső Ellenőrzési Iroda 20l3.
évi módosított e||enorzési tervének Képviselő-testület általi jóvahagyását,
b.)"Iavaslat a Belső Ellenőrzési lroda Stľatégiaiellenőľzési tervének 20]3-20]6. évukre
vonatkozó módos ítás ára

A

belső ęllenőrzési vezető a Bkĺ. 30.$ (2) bekezđésa|apján feliilvizsgálta a jőváhagyott
20|3.-2016. évekre vonatkoző Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervét a belso ellenőľzésľ. vonatkoző fejlesaési tervek, a vizsgá|ható teniletek, témakörtik, az e||enőrzési pľioľitások és
gyakoriságok figyelembevételével.
A felülvizsgálat eľedményekénta Stratégiai ellenőľzési terv pontosításáta,kiegészítéséľetett
javaslatok:
o A Stľatégiai tew 4. pontjában szereplő . A belső ellenőrzés fejlesztési tervének elemei - felsoľolás második szövegrésze ponto sítva ,,A belső ellenőrzés keretében tÓrténőfelüg,łeleti ellenőrzés módszereinekfejtesztése új vizsgáIati eljórósok, ellenőrzési technikńk megismerése és alknlmazása,'
o A Stratégiai terv 5. pontjában szereplő . A belső ellenőľzés álta| vizsgálható terĺiletek, témakciľö| _ szovegrész pontosítva ,,A belső ellenőľzés vizsgáIhitja a helyi önkoľmányzat által alapított kt;ltségvetési szerveket, helyi onko,*á,y,ai többségi irányítóst biztosító befolyása alatt m{jkodő gazdasógi társaságokat, kĺizhasznú társaságokat, a vagłonkezelőket, továbbó az ônkormónyzat által adott támogatósokfelhasznál ás ĺźta ke dv e zmény e z e tt e lcľlél'',
A stratégiai ęI|enőtzési terv melléklete tarta|mazza a Jőzsefvaľosi onkormźnyzat źita| a|apított költségvetési szervek és gazdasági tarsaságok listáját, amely mółosítást
igényel a2013. évi véltozásoknak (fe|adatlłáLtozás, alapítói dontések , néwá|tozások)
megfelelően.
o A Stľatégiai terv 6. pontjában szereplő ellenőrzési témźl<atésazok gyakoriságéúijszszefoglďó tablrźnat soľai pontosítva és kiegészítve:
Atáblazat 6. pontjanak pontosítása: Az új tevékenységek,folyamatok megszervezéséhez tanácsadás, ilIetve a glakoľlati megvalósítds vizsgĺźlataa bevezetés évben, illetve bevezetést lcĺjvető évben.
Atáb|ázat7. é 8. ponttokkď kiegészült:

7.AtámogatósokfelhasználásónakvizsgáIataakedvezményezettelcľlél2évente
8. Szolgáltatĺźsidíj ellenében végzett önkormányzat feladat ellátásának vizsgálata 3
évente

A javaslatok a Stľatégiai terv strukťuľáját, a megfoga|mazoĺt alapvető célkitiizéseitnem változtatja meg, inkább pontosításokat taľtalmaz, arlelyeket szĹikśégessévźit átvezefni. Ezek
ttikľében a Stľatégiaíe|len&zési teľv 2013-2016. iđőszakanem módosul. A stľatégiai ter,ľ a
mellékletben szeľeplő k<iltségvetési szervekkeL, gazdasági társaságokkal kapcsolatos változások tekintetében is aktuali zálásrakeľült.
A belső ellenőrzési vezető által összeá||ított módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Stratégiai ellenőrzési terv elozetes jóvahagyásaa jegyző részéró|ń"5o'to''t.
Javaslom az előterjesztés 2' számú mellékletekéntszerep\ő Belső Ellenőľzési koda 20132016' évekľevonatkozó módosított Stratégiai ellenőrzési tervének Képviselő-testtilet áltaii
jőváhagyását. A módosított részek a|áhuzással kerültek kiemelésľe.

c.)

Javaslat a Belső Ellenőrzési Iľoda 20]4. évi ellenőrzési tervére

A Bkľ. 31.$

(1) bekezdés a|apján a belső ellenőľzési vezető - összhangban a stľatégiai ellenőrzési terwel - összeállítjaatárgyévet követő évľevonatkozó éves ellenőrzési teľvet.
Figyelembe yéve aBkt.29-32. $-ait, a2014, évi belső ellenőľzési terv ĺjsszeál|ítása az a|ábbi folyamat szeľint töľtént:
. a7. önkormányzatot éríntőjogszabá|yi vźitozźtsokés az önkormáĺyzat, I{ivatal és
kö lt s é gveté s i s zervek á|ta| el|átandó tevékeny s é gek me gi smerés e,
C kockázatelemzés, a szervezet tevékenységétéľintő, a folyamatokban rejlő eľedendő
ko ckázato k azono sítása,
. a belső ellenőrzési fókusz meghatáĺozása,
o a 2013.-2016. évre vonatkoző Stratégiai terv felülvizsgá|ata, a szfüséges módosítási
javaslatok megtétele,
. az önkormanyzati vezetés, a Hivatal szervezeti egységek vezetói által ellenőrzésre,
tanácsadásra ađottjavaslatai és egyéb iľányelvek osszehango|ása a belső ellenőrzési
fókusszal,
o a koľábbi belső ellenőrzési jelentésekben kiemelten kockazatosnak minősített megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok és intézkedési tervek nem megfelelő végrehajtásai,
. a belső ellenőri kapacitás meghattĺozása az ellenőrzési igény, a munkaidőmérleg figyelembevételével,
. az ellenőľzési témák, ellenőľzési típusok, az e|lęnőń napok meghatározása abęazonosított és értékeltkockázatok a|apjźn,
o a belső ellenőrzési tervjavaslatának cjsszeá||itása.

A belső ellenőrzés akockźaatelemzés soľán beazonosította és értékelteaz önkormtnyzat

és

a hivatal vonatkozźsában az ellátandó tevékenységeket befolyásoló eredendő kockźnatíté,nyezőket és azok a szervezetľe gyakorolt általanos hatását. Az értéke|éstkövetően meghatárczásta keľült a belső ellenőrzési fókusz, amely a költségvetés tewezésére, szabá|yszeru
felhaszná|źlsara és az elxőpai uniós források ttmogatásával megvalósuló fejlesztésekľe,a
Iétszálngazdálkodásra, a szabttlyozási rendszeÍre' kontľolltevékenységekľe,közbeszerzésekrel bęszerzésekľe, új tevékenységek, folyamatok megszervezéséhez tanácsadásra, í||efule a
gyakorlati megvalósításáĺa, a tźlmogatások felhasznźiásźtra a kedvezményezettek.ĺlél és a
szo|gá|tatźlsidíjellenébenvégzettönkormányzatf e|adatęIIátásźna.
A belső ellenőrzési éves tervet megalapoző kockázatelemzés soľiíľrmeghatźrozásra keľültek
azoĺfo|yatlatok, amelyeket az eľedendő kockazatok szemporrtjábőIvizsgéĺIatra és éľtékelésre kenilnek. Kockázati szempontból a folyamatok rangsorolása és súlyozásuk - a Stratégiai
teľvben ro gzítettekkel ö s szhangban _ me gtörtént.
AJegyző atervezés előkészítésiđőszakában javaslattételi felhívássalé|taHivatal szervezeti
egység vezďői felé azon folyamatok eLlenőrzésére, amelyben a szabźt|yos mfüödést kockázatí tényezők b efo lyás o lhatj ĺík.

A belső ellenőrzési éves tervhez avizsgálandó

témak |<lváIasztása akockázatelemzés eredménye, a Jegyző, a Hivatal szervezeti egységek vezetói javaslatai, a külső ellenőrzést végzok észrevételeifigyelembevételével tĺiľtént.
A tervezésnél figyelembe kellett venni a jogszabá|yi kötelezettségként előírt ellenőľzéseket
is, mely 20l4-ben a - parlamenti, önkormtnyzati és az európai paľlamenti - választásokhoz
biztosítottpénzeszkózokfelhaszná|ásźnakvizsgźiataít jelentik.
A kötelező és a20.I3' évből áthozott ellenőrzéseken kívĹil akiváIasztott témák: az önkoľmányzat kovetelés kezelése, a pénzkezelési folyamat vizsgáIata, a kötelezettségvállalások
fo|yamatźnak és nyilvántartásźnak vizsgá|ata. Az e||enőrzési terv témáinak kiválasztásakoľ
figyelembe vételre került' hogy a Belső Ellenőľzési Iľodának biztosítani kell mind aHivata|,

4

mind helyi önkormányzat, mind a helyi nemzetiségi önkoľmányzatok belső ellenőľzésétés a
helyi önkormányzat á|ta| a|apított kĺiltségvetésiszeľvek felügyeleti ellenőľzésétis.

Az éves belső ellenőrzési tervnek arendelkezésľę álló eľőforľásokon kell alapulnia. A teľve-

zett ellenőrzések elvégzéséhezszükséges ellenőri napok száma az e|lenőrizendő téma össze.
tettségénekés az ellenőnzendő szervezetek eľőfoľľás- sziikséglet felméľésea|apján becsĺilhető meg, atervezhető munkaidő a|appa| összhangban.

A Belső Ellenőrzési Iroda munkaerő- és munkaidő mérlege két fore (vezetó+belső ellenőr)
vonatkozóan:
Be|ső e|lenőrzósi vczető

Be|słĺ
e||enőr

E||cnőri napok szńma
összescn (be|sőc||cnőľzósi
vezotő+beIső cllcnőľ)

261

261

5f2

49

49

98

Fizetett ünnepek

I

8

l6

Fizetett szabadság (átlagos)

36

36

,1)

Atlagos betegszabadság

5

5

t0

ztf

212

424

Tervezett elIenőrzések végrehajtása ( 50%)

88

r22

210

Tanácsadói tevékenység(1 0%)

35

l0

45

25

l0

35

20

L+

50

ll0

Munkaidő e|emek
l.Bruttó munkaidő (365 nap -5f sz-52v\
2.Munkaidő aIapot csökkentő tényezők:

3.Nettó munkaidő (r.-2.)

Egyéb tevékenység kapacitásigénye, pl' kockázatelem-

zés, teĺvezés,éves je|entés, te|jesítményértékelés,
önértékelés' vezetői feladatok, minőségirányítasi ta.

nácsba vďó részvétel,stb. (8 %)

Képzés (6 oÁ)
Soron kívüli e||enőĺzts f6%o

^

60

Összes tevékenység kapacitásigénye

424

Az éves el|enőrzési terv végrehajtásához szükséges:

2t4

Tarta|ékidő soron kĺvü|i el|enőrzésre

ll0

Tarta|ék idő egyéb tevékenységre

104

Az

éves belső ellenórzési terv összeálIításáná'| az el|enórzésľe fordítható időkeret SOYo-a
(210 ellenőri nap) atewezett ellenőrzések végrehajtásaľa fordíthato. Az időkeľet 26%-a (I|0
ellenőri nap) elktilönítésre kęriilt soron kíviili vizsgálatokľa, a fennmaradó 24%o tanácsađői
tevékenységre,képzésekreés egyéb belső ellenőrzéssel kapcsolatos tevékenységekľe(tervezés, beszámolás, adminisztrációs) fordítható.
Az elmúlt évek soľán a tanácsadói tevékenység iranti igény foIyamatosan nőtt és a tervezési
folyamat során konkľéttéma javaslatként is megfogalmazźEta keľiilt, mely utóbbít az ttj, az
áL|amháztartás szźmviteléľőlsző|ő 20|4. januĺár l-jétől hatĺályos 4/2013,(I.tl.) koľmányrendelet indukáIta. Az új renđszerhelyi kialakítésaa szabá|yozások aktuali zá|ásatigényli.
A képzésekľesziínt idő a következő évben esedékes kozigazgatási szakvizsga és a belső ellenőľzési kote|ezo továbbképzése teljesítésénekkövetelményével függ ĺissze.

A

tervezett vizsgalandő témák a kítílzött. ellenőľzési célok alapjan rendszerellenfuzé,sse| (2
db), pénzĺigyi-szabtiyszenĺségiellenőrzéssel (8 db) kerülnek végľehajtásra. A tervezette||enőrzésekből 3 db téma több ellenőrzcitt szervezetet is éľint.

A fentiek

ismeretében és a Bkľ. 31.$ (4) bekezdése szeľint a belső ellenőrzési vezeto á|tal
összeállított 2014. évi eIleĺórzési terv előzetes jőváhagyása a jegyzó részéróI megtörtént'

Képviselő-testtilet a 20212010. (VI.02.) szźlmúhatáľozatában dontött l fó belső ellenőr
álláshely engedé|yezéséről a Józsefvérosi Egészségügyi Szo|gá|atnźll' A hataĺozat a|apján a
Jőzsefvźlrosi Egészségügyi Szolgálat belső ellenőľzésétaz alka|mazott belső ellenőľ lálja e|
az igazgatő á|ta| e|fogadott2}Ił. évi munkaterv alapján.

A

A

Képviselő-testiilet a 38812012. (XI.08.) szélmű hatátozat 4.) pontjában fogađtael azon
intézkedést, amellyel a kclltségvetési szęrvek vezętői gondoskodhatnak az á||aĺrháztaftástő|
szőIó 2011. évi CXCV. ttir.véuy 70. $ (1) szer'irtt a belsr3 clleniiľzés kialakításáľĺ5l, megfeleIő
míiködtetéséľől és függetlenségének biztositásáĺól a Polgármesteľi Hivatal Belső Ellenőrzési
Iroda helyett. Ezze| összefiiggésben is módosult a Képviselő-testtilet és Szervei Szervezeti

ésMűködésiSzabá|yzatátő|szólóönkormźnyzatirendelet.
oná'||őan múködő és gazdálkođó költségvetési szeľvek vezetőinektájékoztatása a|apján a
belső ellení5rzésbinosításaa gyakorlatban megtöľtént. A hozzájllktartoző önállóan mfüödő
költségvetési szervek belső ellenőrzése a velfü kötött egytittmfüödési megállapodás alapján

Az

biztosított.

Az önkoľmźnyzat

á|ta| a|apitott ktiltségvętési szervek belső ellenőrei a Bkľ. 32.$ (3) a|apjan
megkĺildték a 20I4.évíellenőrzési tervfüet _ Belső Ellenőrzési Irodĺínkeľesztiil _ a jegyzó
tészéte.Az előterjesztés 4. szómił melléklete tartalmazza az oná||őanműködő és gazdálkodó
kĺiltségvetésiszęrvek _ Józsefuaľosi EgészségugyiSzo|gźlat, Jőzsefvárosi lntézményműkodtető Ktizpont, Józsefuaľosi KözteľĹilet-felügyelet és Varosüzemeltetési Szolgálat, Józsefvarosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ és a Józsefuárosi Paľkolás-üzemeltetési Szolgá|at - 2014. évi ellenőľzési teľveit.

Javaslom az előterjesztés 3. számú mellékleteként szereplő Belső Ellenőľzési Iľoda 2014. évi
ellenőrzési teľvénekKépviselő-testĹilet általi j óvah agyását.

V.

Döntés célja' pénziigyi hatása

A

döntés cé|ja a jogszabályi kĺjtelezettségés annak céljĺínakteljesítése.Ennek részekénta
Képviselő-testület megismeri a már jőváhagyott tervek aktua|izá|ásanak okait, a következő
évre vonatkozó tervben szereplő azonvízsgáIandő témakĺjröket, melyeket az e|őkészítő kockźnatosnakta|á|t.
A döntésnek pénzĺigýhatásanincs.

vI.

Jogszabályi kiiľnyezet

A Magyarorczághe|yi önkoľmĺínyzatafuő| szőIő 2011. évi CL)oo(IX. torvény (a továbbiakban: Mcjtv.) 119. $ (a) és (6) bekezđésekszerint a jegyzo kdteles gondoskodni - abelső
kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetésérőI az állaffihőZtartáséľt felelős
miniszter áItaI kozzétett módszeľtani útmutatók és a nemzetkĺjzi belső ellęnőľzési standaľdok figyelembevételével. A helyi önkoľmányzat belső ellenőrzése keľetében gondoskodni
kell a felügyelt koltségvetési szervek ellenőrzéséľől is.
A helyi önkormányzat és költségvetési szeľvei belső ellenőtzésére vonatkoző részletes szabályokat j o gszabźtly tarta|mazza.
Az Mtjtv.

1 19. $ (5) bekezdése és a kciltségvetési szervek belső kontrollrendszeľéről és belső
ellenőrzésérő| sző|ő 37012011.(XII.31.) Korm. rendelet 32.s G) szerint a helyi önkormanyzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az ę|óző év december 31-éig
hagyja jővá'

Kérem az a|ább i hatźro zati j avas lat

el fo gadás át.

Határozati javaslat

A Képvise|ő-testiilet úgy dtint, hogy
1. Jővthagyja a Jőzsefvfuosi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iľodájának fO|3,
évi módosított belső ellenőrzési tervét az e|őteqesztés I. számumelléklete szerint.

Felelős:

Hataridő:
2,

jegyzi|
2013. december 31.

Jőváhagyja a Jőzsefvárosi Polgármestęri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodájának 2OI3,2016. évekľevonatkozó móđosítottStratégiai ellenőrzési tervét az e|őterjesztés 2,
szźĺrĹlmel éklete szerint.
1

Felelős:
Hatándő:
3.

jegyző
2016-igfolyamatos

Jőváhagyja a Jőzsefvétosi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőľzési Iľodájrínak 2014,
éves belső ellenőľzési tervét az előterjesztés 3. szźtmu melléklęte szerint.

Felelős:
Határidő:

jegyző
20|4. december 31.

( -X'$jJl''
" Rřmán Edina
jegyzo

Tĺiľvényességiellenőľzés :

Rimán Edina

jegyző
nevébe4 és megbtzásából:
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EllenŐrizendó
kiiltségvetési

.i::ż ílléĺoup!

Äz e||enórzésľe
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Polgármesteri
Hivatal és lntézmények

Cé|: annak amegáI|apitása, hogy

a

jogszabálynak és belsó szabályozási rend-

nek megfelelóen t rtént-e a kÖltségvetéstervezése, f,tgyelembe vették-e
gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség elveit.
MÓďi a: adatbekérés,helyszíni ellenŐrzés, elemzés
Vizseált idószak: 2011. év 2012' év

a

Indokolatlan tÖbblętfonás ígények
épiilnek be a k ltségvetésbe

Táľgva: A kiizoktatási célri (étkeztetés) és az á|ta|ános iskolai napkiizis,
vagy tanulőszobai foglalkozás normatív hozzájáru|ás igénylésénekés
elszámolásának

2.

vizsgálata
Intézĺrények
Cél: annak a megá'|Lapítása, hogy a normatív támogatások igénylése és el(iskolák, Óvodák)
számolása a jogszabá|yi elóíľások és a helyi szabá|yozźls szerint t rtént-e.
Mődia: Adatbekérés,helyszíni ellenórzés
Vizsgált idószak 20|2. év
Polgármesteri

Hivatal és Intézmények

Táľgv: 201f. évi beszámo|Ó és pénzmaľadvány vizsgźiata
Cél: annak a megállapítása, hogy a beszámolÓ leltánal a|átttmasztoĺ-e, a
2012' évi pénzmaĺadviány elszámolása a t rvényi és helyi szabályozásnak
megfelelóen t ľtént-e.Kiemelt feladat a JCSGYK utÓellenórzése.
MÓdi a : adatbekéľés,helyszíni ellenóľzés

vlzseáľJś!ószak. 20 12' év
Tá rgv A kiizfoglalk oztatottak

4.

Az ellenóľzés
iitemezése

l.:

Eľóforrás
szíikségIet
(elIenóri nap

Táľev:Az iinkormányzat kiiltségvetés tervezési fo|yamatának a vizsgáIata

1.

3.

ľnnvr

Polgármesteri

Hivatal

fo

cÍ':-ryn1t amegá|Iapítása, hogy

glalkoztatási folyamatán át vĺzs gĺlata
a foglalkoztatás a jogszabályi elóÍľásoknak,

a kÖzfoglalkoztatásra vonatkozÓ támogatási łisszegeĹ igenyleše és ęlszámolá.
sa megfelelĺĺen tÖrtént-e.

MÓdia: adatbekérés,helyszÍni ellenörzés
Vizsgilltidószak: 20l2., 2013. I. félév

A

jogszabáIyi ęlóírások be nem
taľtásábÓl fakadÓ hátránvok

2012. évboI

RendszeľellenŐľ-

áthozat
2013. elsó negyedév

zés

30

Pénziigyi és
szabályszertĺségi

2013. elsó negyedév

ęllenŐľzés

43

A megfeleló leltáľ hiĺánya. A ktite-

lezettségvállaláshoz kapcsolÓdÓ
szabályok be nem tarĺása, szabćtly.
ta|an p énzfe|haszrálás

A

kiizfoglalkoztatási támogatás
igénylésénekés elszámolásában

ľejlŐ kockázatok.

Pénztigyi és
szabályszerriségi
ellenórzés

2013' elsó és
második negye-

84

dév

Teliesítmény
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2013. második
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Tárw: A JÓHíľ Jőzsefuárosi Média Rendezvé@
Kôzhasarri Nonprofit KfL vizsgálata

5. JÓHír

annat megállapítasą hogy a szabá|yzatai bifosítjĺĺk-eaz i)nkormányzat
ny jtott támogatiísok szabá yszerťl felhaszrrálasát, teljesítĹe a tulajdonosi
célokat és elvĺá.násokat és amlaÓl beszámol-e, a pénz- és értékkezelésiszabá|yozźsa a jogszabályi elóÍrásoknak megfeleló-e, biztosítja-e az elszźtmo|ás

$!i
által

Kft

szabtiyszer felhasználását.
Mődia: adatbekérés,helyszíni ęllenórzés
Vizseált idószak 2012.0|.0|.-20 l 3.09'3o.
TáľgY: Pľojektet EU-s pályázatok vizsgálata
záľt ľendszerét a kozpénzek

6.

Polgármesteri

Hivatal

számolás a támogatási szerzódésekben és a helyi szabályozásnak megfelelóen

tortént-e.
MÓdia : ađatbekéľés,
helyszíni ellenóľzés

7. Kisfalu JÓzsef-

városi

Cél: annak a megá||apitása, hogy a projektek lebonyolítása' a pénziigyi el-

Vagyon-

A tÖľvényi elóírások be nem tartá.
sában és abízony|ati fegyelem

megsértésébenrej ló kockázatok.

A t rvényi elóíľások be nem taľtásában és a bizonylati fegyelem
megsértésébenrej ló kockázatok.

VizseáIt idószak aktuális ídószak
Tárgv : A feladatellátás folyam atán ak a v lzsgálrata
9ęL annak a megállapítasa, hogy az nkormányzat nevében végzeÍ1tevé- Nem a szeľzodés, illetve szabályokenység pénziigyi lebonyolítása és elszamolása a szęrzíidé's'e.i''t. illewe a

helyi szabályozĺsnak megfelelóen tÖrtént-e.
gazdálkodÓ Kft
MĺÓdia: helyszĺni eIlenórzés
Vizseált időszak 20|2 év,2013. I. félév
az ellenor zesi napok száma a munkatervi feladatok teljesítéséhez:

zás szerinÍi teljesítés,ebbŐl eľedó
hátrrĺnyok

Pénztigyi és
szabályszeriiségi
ellęnórzés

Pénzĺigyi és
szabályszertiségi
ellenóľzés

Renđszerellenorzés

Készítette:
Majerné Bokor Emese
B elsó Ellenó

r

20l3. harmadík
negyedév

2013. harmadik
negyedév

+5

50

2013. harmadik
és negyedik

50

negyedév
320

Budapest, 2013. november 20.

zési k odav ezęti5

Jĺĺváhagyta: Rimán Edina
jegyzo

l

az eĺőterjesztés2. számú meĺ,léklete

BrmĺľnsľFovÁnos VIII. KERtiLET
JózsnľvÁRosl Por,cÁnn,rrsTnRl Hrvl.ľa.r,
Bnr,so Eĺr,nľonzÉsrInona.

MioosÍľoTTI

STRATÉGIAI ELLENoRZESI TERVE

2013 -201,ĺ. Évnxnn

Budapest Józsefuaľosi onkoľmźnyzat Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda Stratégiai ellenőľzési terve a kĺiltségvetésiszervek belső ellenórzésérőI szć:|ő 370lf01 1.(xII. 3 1.)
Korm. rendelet szerint az alźhbi:

A Stratégiai ellenőrzési terv aJózsefiĺlĺľosionkormanyzatÁĺa, Polgármesteri Hivatalátaterjed ki 2013.-20|6. évekre vonatkozóan. Nem konkľétellenőrzésekethattroz meg, hanern a
belső ellen&zés átfogő céIjaira, źtltalra kezelhető kockázatok csĺjkkentéséreés a belső elle.
nőrzés fejlesztésénekírźnyátavonatkozó vá|aszíĺtézkedéseket,megá||apitásokat taľtalmaz.
1.

HosszÚ rÁvÚ cÉ'ĺxľ,íjzÉxEK'
sTRATÉcrĺĺcÉlor

Az ĺinkormźnyzat célkitiĺzéseit,stratégiai céljait a Képviselő-testtĺlet á|ta|

|951201 1.(IV.2 1.)
sztlmű hatźrozattal elfogadott Budapest Józsefilaros onkormanyzatźnak 4 éves Gazdasági
pro gramj a tartalmazza.

E szerint az e|míIt és az elkövetkezo években az ĺjnkormźnyzat fő felađataa gazdálkodás

pénzngyi egyensúlyának megteremtése, megőrzése, működési költségekben való megtakaľítási lehetőségek feltaľása, a lehetséges bevételek beszedése, a műktjdő k<lltségvetésiszervekben és gazdasági tĺáľsaságokban megfelelő szabźiyozottság és szerveze1úségbiztosítása.
Kiemelt cél a beruhźzások<rabiztosíthatő <jnerő mellett az uniós és állami támogatások elnyerése.

Az önkoľmźnyzat célkitűzéseinekmegvalősításźůloz a Polgáľmesteri Hivatď MinőségiľĺányĹ
tási renđszeľtaiakított ki és mfücldtet, Minőségpolitikábanrogzítí azirtnye|veket,

A belső ellenőľzés stľatégiaĺcéljai igazodnak az önkoľmźnyzat 4 éves Gazdasági pľogramjának megvalósítźsához,biďosíBla hosszú távon az önkormźnyzat által mfüödtetendő belső
kontrollľęndszermegfelelőségét,hatékonyságát.
A belső ellenőľzés kiemelt stľatégiai céljai a ktivetkező 4 évrez
o objektív elleĺoruő és tanácsadó tevékenységévelnövelje az onkoľmányzat, Polgĺáľ-

.
o
.
l

a

mesteľi Hivatal és a költségvetési szervek működésének eredményességét,hatékonyságát és gazdaságos ságéú,
az ellenőrzési tapasńalatoka, az ellenőrzési eredményekéntszerzeťt információkľa
alapozv a a, j ó gyakorlatok'' bemutatása és j avaslata a v ezetok r észére,
a jelentésekben megfogalmazott javaslatok megvalósulása nyomon követésével a
hasznosulás méľtékénekemelése,
a belső ellenőrzés minőséebiztosításának további feilesztése.

módosítások aláhúzással szerepelnek

10

2.

A ľBmo KoNTRoLLRENDSzER ÁlľĺI,ÁľosÉnrÉxplÉsp

A belső kontľollrendszer a költségvetési szeľv vezetője á|ta| a kockázatok kezeléséľeés táľgyilagos bizonyosság megszerzése érdekébenkialakított és miĺködtetett folyamatľendszeľ,
amely azt a céIt szo|gá|ja, hogy a Polgármesteri Hivatal és a helyi önkormányzat fő céljai

megvalósuljaÍIak:
o tevékenységeket szabá|yszeruen, gazdaságosan, hatékonyan, eľedményesenhajtsa

o
.

végre1'

teljesítse az ę|szźmolási kötelezettségeket;
megvédj e az ęrofonásait a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszeľű használattól.

A Polgĺírmesteri Hivatal

és a helyi ĺĺnkoľmłányzatbe|ső kontľollľendszer létrehozásáért, ml7.
kĺjdtetésértés fejlesztésért a Jegyzo felelős.

A Belső Ellenőrzési Iľoda célja, hogy aHivata|

és az önkormźnyzat belső kontrollrendszeľének továbbfejlesztése érdekébenľendszerszemléletÍi megk<izelítésű, a belső kontrollrendszeľ
elemeiľe éptilő, clsszefoglaló éľtékelésľelehetőséget adó ellenőľzéseketvégezzen.
3.

Ko cl<lzATI TÉNYEzox ÉsÉnrÉxrlÉsÜx

A belső ellenőrzés

stratégiai szemléletű megközelítésének kulcsa a kockázati tényezők beazonosítása az onkormányzat, ahivata| és a költségvetési szervek fo céIkituzéseinek tiikében.

Akockźnati téĺyezők az a|ábbiakból tevődnek cjssze:
. külső környezeti kockĺŁatok: jogi és szabét|yozási, gazdasági he|yzet vá|toztsai, infrast-

o

ľukturális kockázatok, elemi csapás
belső múködési kockazatok:
o pénzngyi: kĺiltségvetés,biztosítás, proj ekt, benlházás, kár okozás-csalás, biztosíték
o tevékenységi: stratégia, mfüödés, információ, e||enótzés, hírnév
o emberi erőforrások: humánpolitika, egészségés munkavédelem.

Eredendő kockázatnak tekinhink minden olyan eseményt, cselekméný, mulasztást, egyéb
tényezőt, amely lényegi befolyással lehet a hivatal és önkormányzat célkitrĺzéseinekmegvalósításara. Akockázatok beazonosítasľa és éľtékelésrekeľĺiltek. A kockrázat bekövetkezésének a valószíniĺségét1-10 skálan (1 kicsi, 10 nagy), aszervezetre gyakorolt hatását i-5 skálan (1 kicsi, 5 nagy) éľtékeltfü.A bekĺjvetkezésva|őszínűségénekés hatásĺĺnak szoruataként
kapott pontszámok a|apján akockázatokat magas, kcizepes, illetve alacsony kockĺŁati kategőnába sorolfuk. A kockźzate|emzést, az azonositott kockazati tényezőket és azok szervezetre gyakorolt hatását a stratégiaí ellenőrzési terv mellékletetarta|mazza.

A

felmért, majd kiértékeltkockźnatok tulajdonképpen a kockazatok tényleges kęzelésének
előkészítésétjelentik. Ezek alapozzźk meg a konkrét lépéseket, vá|aszreakciókat, amelyek
célją hogy csökkentsék, illetve megsziintessék a magas' közepes kockźnatokat, biztosítva
ezáItal ahivata| és önkormtnyzat belső kontľollrendszeľéneka hatékony miĺködését.

A magas, kcĺzepes kockázatok csökkentése érdekében a stratégiai e||enł5rzési tervben rogzített el|enőrzési témakörcjk és pľioritások a 6. pontban keľiilnek meghatźlrozásra.

4.

A ľnlsó ELLENóRZÉsnn voľa.TKozo FEJLESzTÉSI ÉSKÉPZÉsrrnnv

A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemeinek célja a nemzetkozi

e|Ienorzési standard eIjańsoknak való megfelelés vagy eljárásokhoz valő igazodás, az ellenőrzési módszeľek és technikák fejlesztésével és a|ka|mazásáva| az ellenőrzési munka hatékonyságanak növelése.
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A

fejlesztések keľetében az ismeretek aktualíztiása és bővítésesziĺkséges, melyek külcinféle
v a|ő ńszv éte l l e l val ó sulnak me g.

tov ábbképzé seken

Az

éves képzésiteľvek cisszeállításaazegyéru szakmai fejlesztést, a speciális tudást igénylő
és a kcjtelező szakmai képzésekfigyelembevételével történik.

A

széleskörű, illetve mélységébenrészletes ellenőrzési és tanácsadási tevékęnységirántĺ
igény kielégítéséhęz
és a belső ellenőrzés hatékonyságźnakanöveléséhez_kapacitás felrnérés alapján - a belső ellenőľi |étszźlmnöve]ése szfüséges.

A belső ellenőrzés fejlesztési teľvének elemeĺ:
o A belső ellenőrzés keľetében töľténő felügyeleti ellenőrzés módszereinek fejlesztése:
új vizsgalati eljaľások. ellenőrzési technikfü megismerése és alkalmazása.
ellenőrzési tapasńalatok, eredmények, hasznosulása éľdekébenaz eredmények
részletezése az belső elleńőrzés éves beszámolójában.
A belső ellenőľzés minőségbiztosításának további fejlesztése.

o Az
,}
5.

SzÜxsÉcEs ERoFoRRÁsox FELMÉRÉsn(lÉrszÁľĺ,xÉľznllsÉc,rÁRcvl FELTIĺTELEK)

A belső ellenőrzés |étszám, képzettségifeltételei
A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iľodája 2 fő belső ellenőrrel biztosítja az önkormányzat, ahivatal belső ellen&zését.A helyi nemzetiségi önkoľmanyzatok belső ellenorzé' s ét az önkormany zatta| kotott me gál

l

ap

o

dás alapj án

v

é

gzi.

A

belső ellenőľök a kormĺányrendeletben meghatarozotĹ szakiranyú szakképzettségge|,az
á||anháZtaÍtásért felelős miniszteľ által kiadott engeđéllyelés a kĺjtelező tovźhbképzésekľől
tanúsítviínnyalľendęlkeznek.
Jellemzően a speciális tudást igénye|o ellenőrzések az informatikaí, oktatási, aďő e|Ienőrzésekrekiilsőszakértők,megbízottakigénybevételéveltorténik.

A belső ellenőľzés tárgyi feltételei
A belső ellenőrzésre vonatkozőanattrgyi feltételek az althbíak szerint biztosított:

o

.
o

Helyisé?: a belső ellenőľzés iroda helyiségei biztosítottak, a helyszíni vizsgálatok ideje
alatt a zavartaIan munkavégzéshez l<rilön helyiségľől kell gondoskodni az e|Ieĺőrzĺjtteknek.
Gépek, felszerel,tsek: abe|só ellenőr a Hivatal áItaIbiztosított számítógépet, irodai eszktizoket, telefont, internetet, elektronikus j ogtárat hasznźt|ja.
Információs igényekbiztosítása:
o a vezetoí értekez|etek, a Képvisęlő-testületi üléseken valő résnétel,a Jegyzove|
történő személyes megbeszélések,
o a Hivatal k<jzös há|őzati meghajtójan létrehozott szeruezeti fudásbazis (ügyintézést könnyítő iďoľmációs és ađatbázis)
o szakktinyvek, szakmai kiadvanyok a Saldo Zrt.-tő|
o szakmai megbeszélések, továbbképzések, a Belső Ellenőrök Magyarországi Főrumán (BEMAFOR)
útjan tcirténik.

A belső ellenőľzés által vizsgáihatő területek, témakiiriik

A belső ellenőrzés

vizsgá|hatja ahelyí ĺinkormányzat áItaI alapítoÍt költségvetési szeľveket,
helyi önkotmányzat tobbségi irtnyítźlstbiztosító befolyása alatt múkodó gazdasági tarsaságokat, kozhasznű taľsaságokat, a vagyo-nkezelőket, továbbá az önkormányzat źt|ta| adott támoeatások felhasználását a kedvezményezetteknél.

72

A stratégiai el|enőrzési terv melhćklete tarta|mazza a Jőzsefvárosi ttlkormányzat á|ta| a|apÍ.
tott költséevetési szervek és gazdasági társaságainak listáját.
Eu,BľonzÉsIpnlonlľÁsoK

ó.

És.łz BI.I.nľonzÉsBrcyłxorusÁc.,

A

stľatégiaiellenőľzési teľv pľioľitásai és az e|Ienőrzések gyakorisága a hivatali és önkoľmźnyzati feladatellátáshoz kitÍnĺttcélok éľtékeléseés a tevékenységekkockázatelemzése
ďapján keľiil meghatátozága, Koncentrálva apénzugyi, tevékenységi és az embeľi erőfoľrás
magas' közepes kockázataita a belső ellenőrzés ktizéptávon az a|ábbi ellenőrzési témákat - a
akonsággaI - tervezl vlzsgálni:
El|enőľzési téma

Ellenőľzés syakoľisása

köItségvetés tervezése, e|őhányzat fe|hasznáIása' a működéshez
pénzügyi fedezet biztosítása, a beszámoló készítése

évente

Ssz.
I

2.

A

A beruházások, pľojektek összeállítása,

jóváhagyása.
sítása és aze|ért eredménvek értékęlésę

majd megvaló-

J.

Létszámeazdálkodás. fluktuáció. béľenkívüli iuttatások

+.

Jogszabályok, helyi szabályozások (kialakítása és akfua|izá|ása) és a
rendelkezésęk betartása, kontrolltevékenységek szabá|yozása és azok
betartása, intézkedések nyomon követése

5.

6.

2 évente
folyamatos (minden

Ie.

alakulása, külső szolgáltatók igénybevétektizbeszerzési/beszerzési eli árások lęfolvtatása.

Az tli

tevékenységęk'folvamatok megszervęzéséhęztanácsadás.
illetve a syakorlati megvalósítás vizssá|ata
v

évenként
bevezetés évben. illetve beve
zetést követő évben

izssálata a kędv ezményezetteknél

Szoleáltatási díi ellęnében vé gzett önkormányzat

v izs gá|at

során)

A kötelezettségvállalások

A támoeatások felhasználásáĺak
8.

2 évente

feladat ellátásának

vizsq:źlJata

2 évente
3 évente

A kcirnyezeti vźltozźłsokfigyelembe vételéveltöľekedni kell a törvényi ellenőrzési kĺitelezettségek, az e|(enőrzési igények és lefeđettségekteljesítésére.A vizsgźiatok soľán rendszercllenőrzések, teljesítményellenőrzéseka|ka|mazása a céI, melyek az e||enőrzött teľtiletek
átfogóbb éľtékelését
biĺosítjĺák.

Nĺĺa||Á|ĺ|oŕalr.

Kockźzatelemzés
Józsefuaĺosi onkoľmányzat á|ta| alapított költségvetési szervek és gazđasźlgitársaságainak

|istaját.

Budapest, 2013. november 20.

Készítette:Majerné Bokoľ Emese
Jővátbagytaz
fumĺán Edina jegyző

B ęlső

E||en&zési

Ir o đavezető
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KoCKÁZATELEMZÉs
Á

Bekiivetkezés

t

)
N

o
3.

Jogi és szabályozási rendszer váIto.
zÁse

Kockázati tényezók

el l átás

Gazdasági kłirnyezetvá|tozása monetáris
Gazdasági kłĺrnyezetvá|tozása -

N

InfrastruktrÍ-

Elemi csapás

6.

Ki'Itségvetési

..É

o
äD

7

Károkozások -

8.

Biztosítások e|maradása

N

\o

csa|ás

1...10

ĺ .3

a

b

c:a*b

M]K/A

8

^

)L

M

JJ

M

M

Pontszám

a változása. infláciÓ

7

AdÓrendszer változása

7

5

JJ

A nem megfeleló vagy hibás inaasfuktura megaka-

A

J

t2

L

4

5

40

dá|y

rá|is

3.

Hatása

átszeĺv ezęsek.

A hitelek kamatainak

fiskális

4.

Ą

TĘ

ozhalja a

fe|ad atel l átását.

áĺvízvagy egyéb katasztĺÓfák hatassal lehetnek

a kívánt tevékenység elvégzésénekképességére.

i n a

k

s ri

|yát.

tényezłi

núsése

Jogszabalyok es szabalyok tÖbbszÖri mődositasai

váltoaa$ak a feladatot tevékenységek folyamatos

pľiorításra és témáľa he-

Kockázati

Va|őszí.
Kockázat típusok

be|só e|lenórzés az a|ábbi
|y ezi v izsgá|ata

A tevékenység ellátásánál fonĺĺshiany - a fonas egy
részéneka befolyasa bizonytalan' elŐĺe pontosarr
nem számíthatÓ, a gazduági korĺilményekbefolyá.
solják.

8

Szabátytalanság észleléséneka hiánya.

5

n

20

A

J

t2

éľtékelése

Soľľend

E|lenórzés témak re

E||enórzés

gyakoľisága

A kiiltségvetés tervezése, el ĺ-

M

I

rányzat felhasználása, a mĺĺkÖdéshez pénziigyi fedezet biztosĹ

évente

tása' a beszámoIÓ készĺtése.

K

A biztosítás elmulasaásą nem érvényesítése.Szer.
zŐdésben felelósségvállalás, garancia, jÓtáuá6

hianya

L4

9.

10.

Projeką Beruházási

Nem megfele|ó dÖntések meghozatalą a beruhazások nem te|jesiilnek kÖtlségvetesi vagy fi:nkcionális

Biĺosítćk

A taĺtalélďomás tervezese és a (kÖltségyetési tarta-

haĺíridöre

lék) nem megfeleló felhasmalása.

A beruházások' projektek tissze.

I

5

40

M

.,

á|lĺtása' jÓváhagyása' majd
megvalÓsÍtása és az e|éľteredmények értéke|ése

2 évente

A kÖte|ezettségvá||alások aIakuo

5

30

|ása' kĺilsó szolgá|tatÓk igénybevétele' kÖzbeszerzési/beszerzési

K

évente

e|járások lefolytatása.

N
t
I

lt

stratĘiai

IL

I}Íúkôdéśi

13.

InformáciÓs

A strarégiai tervek felĺilvi:sgálatrĺuralq akfu alżalásá.
nak elmulasztása- Az átszłwezések kockazatelemzes, hatástanu|ĺrányok nélktlli megvalÓsíĺĺsa.

A celokkal valÓ azonosulás hiiánya. A nem megfe|e.
Ió szabĺályozasi komyezet kialakítasa.

A dÖntesek előkészítesénetelbírálasának elhrizÓdá.
sa. Az ismeretek illetve azok áľamlasanak hirinya a
v

ěl)

I

ezetöi,

lÜ,gy |ntézi'i

Az tij tevékenységek, folyamatok
f

f5

K

6.

megszervezésének vizsgá|atal

4.

Szabályozás (kia|akĺtása és
aktualizá|ása) és a rendelkezések
betartása

7

5

35

M

5

Á

f0

K

szintek kÖzÖtt

Kontrolltevékenységek szabá|yozása és azok betartása, intézkedések nyomon kÖvetése

{)
Q

0

F

t4

EIlenörzés

A kontrollok hianyavagy megbizhatÓsága

nem

megfeleló

5

5

fi

K

4.,'1.,8.

A támoeatások felhasználasa a

[Iírnév

A nyilvánosságban kiďakult rossz hímév negatív

16.

Humánpolitikĺi

A szĺkségesszĺĺnri, megfeleló képesítésÍiszemélyi

17.

Egészségés munkavédeIem

q

o
Ôš

.:ŕ 9
ąQ,
YN

Ě

6

3

18

K

állomanv

7

5

35

M

Nem megfelelĺĺ munkakÖrulmények kiatakítasa

ą

hatasr feithet ki.

ľo|yamatos

folyamatos/

2 évente

kedvezménvezetteknél
Szo|gáltatási díj e|lenében végzett

15.

mindenkoľi
átszervezész
kiivetó év

3.

Létszámgazdálkodás, fl uktuáciÓ,
béren kÍviili juttatások

3 évente

2 évente

lo
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A Jőzsefvárosi Önkormányzatáltal alapított kiiltségvetési szervek és gazdasági táľsaságok
Aht. 70.s (1) bekezdése szerint az irźnyít,őszerv képvise|ó-testii Iet - b elsó e|len ó rzést v égezhet'

Aht. 70.S (1) bekezdése szerint a be|sŐ
ellenóľzésľŐl a kłilt.
ségvetésszerv vezetője kiite|es gondos-

kodni.

II.

Ánt. zz.51z; A helyi nemzetiségi nkormányzat bevételeivel és kiadĺásaival kapcsolatbaĺl a Í'eryezési,gaz.

dálkodási, ellenórzési, Íinanszírozási, adatszolgáltatasi
és beszámolasi feladatok ellátásĺáĺÓl a helyi nemzetiségi onkormanyzat székhelye szerinti helyi <inkormány.
zat onkormányzatihivata|a gondoskodik. A helyi n-

Mi'tv. 119. $ a (3)

és (4) bekezdések

szerint:

370i201f .(X[.31.) Korm. rendelet hatá|ya kiterjed 1.$ (2) bekezdés szeľint:

kormányzat és az érintett helyi nemzetiségi <inkor-

Intézménye|ď gazdasági ĺársasá-

gok

o
o
N
o

E

6
w
N
6

N

o
N

-u
N

o

k

o

o

q

()

{)

o

mányzatok a feladatok ellátrĺsának részletes szabá|yait
a nemzetiségek jogairÓl szÓlÓ t rvény szerinti megál.
lapodasban rendezik.
I', a) az iĺányitÁsa alá tutoző bármely kłittségvetésiszervné|,
b) a saját vagy az irányításą feltigyelete a|átartoző kÖltségvetési szęrv hasznźl|aÍ6ba, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal valÓ gazdálkodás tekintetében,
c) az irźnyitő szerv által nyujtott kłiltségvetésitámogatások
felhasználásáva| kapcsolatosan a kedvezményezettekné| és a
lebonyo|ítÓ szeľveknél,és
d) az irányítása al tartozÓ bármely, a kłiztu|ajdonban ál|ĺí
gazdasági táľsaságok takaľékosabbmĺiktidésérólszÓlő 2009.
évi CXXII. tĺirvény1. $ a) pontjában meghatáľozott k ztulajdonban á||ő gazđľ;ágitĺáľsaságĺál.

đ

(3)A jegyzó k teles

- a jogszabályok
- belso kontroll-

a) az Aht.3-tlbĺ felsoroltaka (helyi
rendszert mÍĺkcidtetni, amely biztosítja a cĺnkormátlyzat, helyi nemzetiségi
helyi tinkoľmányzat rendelkezéséreá11Ó Önkormányzat' j ogi személyiségĺi

alapján meghatározott

fonasok szabá|yszeru, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.
(4) Aiegyz k teles gondoskodni - a
belsó kontrollrendszeľen beliil - a be|só
ellenórzés mííkłidtetéséríj| az ĺi|amháztartáséľt felelós miniszter á|ta| kôzzétett
mÓdszertani ritmutatrík és a nemzetkiizi
be|só e||enórzési standaľdok Íigye|em-

társulás, térségifej lesztési taĺlács,
és az elóbb felsoroltak által irányított ktiltségvetésiszeľvek)
b) a fentiekben felsorolt szervek
által alapított vagyonkezelo szeľvezetekľe

bevéte|éve|.

A helyi

<lnkormĺányzat belsó eĺlenőrzése

keretében gondoskodni kell a feliigyelt
kÖltségvetési szeľvek ellenoľzéséĺőlis.
;::1.::i:::.::j

.,

. ;,

.:,;.,,,,;,;,,;,"

::i.;:i:ri1

I. Polgáľmesteri Hivatal +

I.a), b) c)

helyi nemzetiségi nkoľmány-

zatok

II. Jőzsefváľosi Intézménymĺĺktidtetó K zpont+l3 Óvoda

x

x

a) szerint

Il.szerint
I.a), b) c)

(4) szeľint

a) szerint
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l.ľÁ-rl-xe HapkÖzi

Ovoda
2-

otthonos
I.a). b) c

szerint

Gyerek-VinĘ Napkôzi ott-

honos Ovoda

(4)

szerint

I.a), b) c)

(4)

szerint

I.a), b) c)

(4)

szerint

I.a). b) c)

(4) szerint

a) szerint

I.a), b) c)

(4)

szerint

a) szerint

I.a), b) c)

(4) szerint

I.a). b) c)

(4) szerint

I.a). b) c)

(4) szerint

I.a), b) c)

(4)

I.a). b) c)

(4) szerint

I.a), b) c)

(4)

szerint

a) szeľint

I.a). b) c)

(4)

szerint

a) szerint

4. Varunk Rláĺl NapkÖzi ottho-

nos Ovoda

5. Napsugrár Napkiizi Otthonos

Ovoda

6. Koszoru NapkÔá oÉtronos

Ovoda

7. Hétszinviľág NapkÔzi ottho-

nos Ovoda

8. Mesepďota

nos Ovoda
9. Pitypang

Ovoda

a) szerint

I.a). b) c)

3. Kincskeresó NapkČiż ottho-

nos Ovoda

a) szerint

Napkôá ottho.

Napk zi Onhonos

a) szerint
a) szerint

a) szerint
a) szerint
a) szeľint

10. SÍivrĺrvrĺnyNapkiizi ottho-

nos Ovoda

szerint

a) szerint

7I. SzźszorszépNapk zi ott-

honos Ovoda
12.

Napk á otthonos ovoda

13.

Katica

B

a) szerint

lcsóde és Napkĺizi

Otthonos óvoda

III. JÓzsefuáľosi Szociális
SzolgáltatÓ és GyermekjÓléti
Kôzpont +1 oM kti|tségvetési

szerv

(volt JCsGyk+Ősziľtĺzsa)

a) szerint

x

I.a), b) c)

(4)

szerint

n

2. Jőxefoárosi Egyesített BÔl.
csÖdék + 7 tele

18

tr. RéY8 ZrL Jłízsefuárosi

Reha bilitáciős Részvénvtĺłrsa-

szerint
nrlaj donos :

60'T/o Jőzsefu

rĺ'ros i

Ônkormaĺnyzat+ 39,|yo Föviárosi

III. Pollack téri

Kôzterůleffejlesztó és- hasz-

nosít Kft

rulaj donos/sza v azat: 5 1,1%o
(1

63 sz.)Jőzseforírosi onkor.

mány zat+ 48,9% (| 5 6 sz) Pol-

lack MiháIy teri Mélyganázs

BKUKft

tagoVszavazat:
a!:51%o (30 sz.)
JÓzsefuarosi oI
onkormányzat +

49%(49 sz.)R
RFV Regionális
FBTSZNvTT.

V. Corvin Medical Alkalma-

zott Orvostudományi Fejlesztó Kft. ?'y.a.l'

Íagok: 5%o Jőzsefu aľosi Önkormźnyzat+ 60yo KPS Invest Kft

+ IlYo krnoCluster Kft+24%
Futureal Holding Vagyonkezetó

Zrt.

tiagoUszavazat.500,1Yo (901 sz.)

J Ózsęfuárosi Önkĺ
(ormányzat +
19,9% (899 sz.) F
Futureal

A

Delta

19

vII. Mikszáth 4. EgeszsĘiigyi
Szolgá|tatő es IngatlanhasznosítÓ

KfĹ

tagoWszavazat t:51oÁ (|41 sz,)
JÓzsefuarosi Ö)nkormányzat +
49% (153 sz.):Value Kereskedelmi és SzolsI. Kft.

VIII..JÓzsefvá ľosi E gészs égkłizpolnt Ingatlanfejlesztó és

Insatllanhasznosító KfĹ
tagoW szav azzt: 7,4%o
JÓzsefu

( 1

53 sz.)

árosi Önkormĺĺnyzat +

92,60Á (|927 sz)

Mędical Kft.

GEoRoSCo

20

elóte1iesztés 3.

szám mellékĺete

BĺmłpnsľF.ovÁinos VIII. KERIJLET JózspľvÁnoil PoLGÁnľĺnsľnRIHIVATAL
Bpr,so Er,r,nľonznsr Inoo,t
2014. Évrrr,lpľonzÉslTERvE
Ellenftiąę,a{ó
kóltségvetési

Azo no sĺto tt.':ko ckázati

szervet szerye.
zetek
1.

Helyi nemzeti-

ségi nkormány-

zatot civil szervezetek, gazdasági tarsaságok

2.K

ltségvetési

szervek

;'.

'

. tényezók

ĺ.ź':euénoiżes
.:...éíp,.it.é.'t..:..

.'.Áz.éuŕ.

'..ĺórźéś]

A paľ|amenti választásokhoz biztosított pénzeszk żot ľelhaszná|ásának vizsgálata
Cél: annak a megállapítása' hogy a kÖltségek tervezése és felhasználás
t rvényi elöírásoknak megfelelóen tÖrtént.

Pénzĺigyi és szabályszenĺségi
ellenórzés

Pénziigyi és szabályszenĺségi
ellenórzés

Eľófoľľás'

,'ss;1Ls6a[1'

ii.|emeąéle

(elIenóľi
naP)l

2014. elsö
negyedév

45

A 2013. ćvi ellenörzési tervbĺĺllźthozott vizsgdlatok

TáľgY: Az Önkormanyzat ktiltségvetésébŐĺcélj elleggel nyrijtott tĺĺmogaA nęm megfeleló konttiísok ellenórzése
ľol1 tevékenység és
CéI: arľrak a megállapítása, hogy a céljelleggel nyujtott támogatások a
bizonylati fegyelem
rendeltetésnek megfelelóen ker lt-e felhasználásra.
megsértésébenrejlo
MrÓdia: adatbekérés,helyszíni ellenórzés
kockázatok.
VizseáIt idószak: 2012 év,2013. év
A 2013. évi ellenöłzesi tervbćÍl ĺithozox viagdlatok
A bevallások megbízTárw: Adőbevallás folyamatának vizsgálata
hatÓságának nyomon
Cél: annak a megállapítása, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelóen tÖľtént-e az AFA, a ľehabilitációs Llozzájáĺrulás és a cégautÓ bevallás
k vethetŐségében és a
készítése
bizonylati fegyelem
MÓdia: ađatbekérés,
megséľtésébenrejló
helyszÍni ęllenóľzés
vĺzseá't idószak.2012 év,20|3. év
kockázatok'

'

BeIs.ó.El|enórzési Iľoda e||enörzési funkciÓja

szerint

Helyi onkormányzat belsó
ellenórzésę

2014.
elsó- má-

sodik

35

Felĺigyeleti
elIenórzés

negyedév

Táľgva:

3.Polgĺírmesteri

Hivatal

Mődia: tételes
Vizseált Ídós zak: 2014. év
rärPYa:

4.Polgármesteri

Hívatal

.A.z

A

t

rvényi elóírások be

Pénzĺigyiés sza-

f014.

kockázat.

bályszenĺségi
ellenóľzés

második

A ttirvényi elöÍľások be

Pénziigyi és sza-

nem taľtásában ľejló

5

negyedev

Hivatal belso
ellenórzése

|luľopat paľ|amenti vá|asztásokl oz blztosított pénzeszkii-

ziik felhasználásána k v izsgá|ata

Céh annak a megál|apitása, hogy a k ltségek teľvezése és felhasználás

tÖrv.ényi elóÍrásoknak megfelelóen tÖrtént.

MÓdia: tétęles

Y!a":É!lĺ!ószak 20 14. év

nem tartásában rejló

kockázat.

bályszenĺségi
ellenĺĺľzés

20t4.
második
negyedśv

5

Hivatal belsó
ęIlenórzése

ft

.EllenÓrÍzenđö.:

ľoltsegvét*ĺ
sz.ełľctg2ęrv+
zetek,

Az ellenórzesľe vonatkoző stratĘia

Az ônkoľmányzat kôvetelés kezelése
5. Polgármesteri Tárwa:
Cél: annak amegá|lapitźlsą hogy a kintlévóségek idóben tĺjľténóbehaitáHivatal, k ltségvetésíszervek és

k ztulajdon

levó

gazdasági tĺĺľsa-

.:

saľa a sziikséges intézkedések megt rténnek-e.

MÓdia: adatbekérés,helyszíni ellenórzés
Vizseált időszak: 20|3. év,2014. év

r.g.ŕ16

A teľvezett bevételek
lése, t bblet kiadások
keletkezésében ľejló

Pénzkezelésifolya mat vizs gálata (házipénztár, ban ki átutalás)
CéI: annak a megáI|apitźlsa, hogy megfelelóen biztosított.e a pénzkeze\és A helyi szabályozások

felhasználásának vizsgáIata

Polgármesteri

Hivatal

Rendszerellenóľzés

Pénziigyi és sza-

álytalan kiťlzętésekben ľejló kockaza-

bályszeníségi
ellenóľzés

zab

CéI: annak a megá||apittlsa, hogy a kÖltségek tęrvęzése és felhaszrrálás

t

rvényi elóírásoknak megfelelóen ttirtént.

MÓd

i

a

: adatbekérés,tételęs

;.]:i:

"'

"naP)

máso-dikharma-dik

2014.
harmadik

8.

Polgármesteľi

Hivatal

si'llioaä..ěIieniĺr.
.:żéś.i.frinkciÓja
,, szerint

Helyi Önkoľmányzat belso
ellenóľzése

35

Feltigyeleti
ellenórzés

negyedév

tok

A t rvényi elóírások be

Pénziigyi és sza-

nem taľtásában rejló

bályszeľĺlségi

kockázat.

2014.
negyecik

el1enórzés

negyedév

5

Vizseált idószak: 20|4. év
Táľgya: Kłitelezettségvállalások folyamatának és nyilvántaľtásának
vizsgáI.ata
Cél annak a megállapítása, hogy a folyamat megfelelóen szabá|yozo|t-e,
az i$ jogszabályi elvárásokhoz igazodik-e.
MÓdi a: adatbekéľés,tételes
Vizseált ĺdószak: f0|3. év,2014. év

utlsĺwia.ĺai;ĺ,

50

negyeđev

be nem taľtása és a

s

Tárgya: Az Önkoľm ányzati választásokhoz biztosÍtott pénzeszkłiz k

7.

.1...śż!ikśég!ęt

20t4.

nem megfeleló teljesii-

kockázat.

KÖltségvetési szabá|yozása és annak a betaľtása.
szervek
MÓdj a: adatbekérés,helyszíni ellenórzés
Vizsgált idószak f0I3',2014' év

..iE!]{foľ,xáś

.ĺltěiitcżésé... :(euenół.i],

ságok

6.

Aż.éllę.'

Hivatal belsó
elIenóľzése

Hivatal belso

A tÖrvényi elóírások be
nem tartásában rejló

Rendszeľellenórzés

kockźnat.

osszesen az ellenóľzé9l napok száma az elhóľzések teliesítéséhez:

2014.
negyedik

eIlenórzése
30

negyedév

210

Budapest, 2013. november 20.

Készítette:
Majerné Bokoľ Emese
Belsó Ellenórzési Irodavezetó

Jĺĺváhagyta: Rimán Edina jegyzŐ

22

-.___-<&!Ĺo.ly**!s_._Ł_--+l*---gle'frĺłiĺ
ĺozsnľvÁnosl aclrszsncÜcyr szor.cÁl-a.ľ

|

t$

zolł. trlvĺľnlsonu-Bľonzps ĺ ľnRv

+i. bĺoĺffi:.i'

:.'. .ľłĺ9nó.ľaeĺqE.;...:1ii
.:

.';

fďyąmątgft

li

sżęnieze11.ęgyl9.{

ge(l

I

2. Pénzĺigyi oszt

.'EľÍĺfoŕ1ás

,'., iikp".ę.lĺäż4ĺiiili.ii

ćś.i..i.

.spĺi|ĺség|ęt

...'...ťĺ) . .''

i;;i1i11ľn'ľ*ł'#liiiĺ
Eves tisszcfog|alÓ e|lenóľzési jelentés a
2013. évi fc|adatok tcljesítéséľól

ly

Táľgya: kłtnyvcIősi átsoľoIásol<

eliĺÍrásainak ellenóľzése

ttirvényi

Cél: annak megállapítása, ltogy a lĺtinyvelés
rnegfelelöen ŕtllt-e át az j jogszabályi
elóíľásokrą és lrelyesen a||<alnazzák-e az
ál Iamháaartási sajátosságokat?
Môd.ia: adatbekél.és, helyszílli ęllenÓrzés
Id szak: 2074. 1 negyedév
J.

Be|só

Ellcn ľzésiKézikłinw alrtlla|izá|ása

20l4. elsó

2 rnunkanap

negyedév

A 4lf0t3. (r.lt.)

30"l ĺ2013 .(vill-14.)

Uj koľnl.ľendeletek
36 és38. /20L3.

Szánviteli

2014. elso

lelldszeľ

negyedév

I

nlunkana.lr

NGM rendeletek
alkalnaása

Evenkéllti

20l4. második

ľendszeľes feladat a

lregyedév

jogszabály
váltoałsok kiivetése

4 uunkanap

okán

Dolĺuntentunl cÍlle: Éves belső ellenóľzési terv
Dokumentum kődia: BEĺ(-F2

o|dalszánr:
Változat szállra:

|/|
I

Ér.vérrybe lépés: 20 |o,o9.o l

.lózsľrvłRosl EG EszsÉctjcyl szoLGÁLAT
lotJ tyĺt"!l99t.Aľľśľ.a

ElIenórzendó
fo|yamatok és
szcrvezeti egységek
4.

Pénziigyi

(c|lcnóľzés tÁrgya, célja, mődja,
e||cn órzłitt id ószalc)

1äľĺłyal
Pénzlĺezelésviľsgálata

osztłily

5.

Áz ellcnórzésľe vonatkozrí stratégia

Cé|: annak nregá|lapÍtása, hogy a JESZ
;rénzkezelése rnegfeIe|-e a jogsz,abályi
elóíľásokliak, mind a hazi péllztár, mind a
bankszárlrla foľgaIont vonatkozásában, továbbá
az rij k nyve|ési ľelrdsz.,eľlren nregfelelóen
t ľténik-ca ;réliznrozgások kônyr,elése.
Modja: ac|atbckéľés,helyszíni eIlenóľzés
|c|őszak:2014,év

I{ulnánpolililĺai

Tągya* A megbízási szcľzŕdések,
helycttesítćs' tril ra' iigye|et clszámolásolĺ

osztá|y

viľłgá|ata

Cé|: anna|ĺ nlegállapítása, lrogy a nlegbízasi
szeIzódésekkel t<iľténofoglalkoz;tatás és a
kil|<'nféle neln ľcllclszeľes kifizetések a
ogszabályoknak lnegĺ.olelö-e'
.i
M'Óc|ja: aclatbekéľes' helyszírr i e1|enóľzés
Ic|ŕiszak 20l4'év

6..IESZ

2015. évi el|cniĺlzési terv készitése

Azonosítoft
kockázati
téllyezłĺk
.logszabályi
e|óíľások betartása.

Az cllenóľzés
típusa(*)

AZ

cllon

rués

Eľ forrás
sziiksĺiglct
(**)

ĺĺternezĺĹse

Pénzíigyi'ćs

20 l 4.nlásoc|ik

szabá |ysz-eľiĺségi

negyecĺér,

8

nunkauap

I

nrunl<arrap

elIenörzés

/,ut3. evl
e||cnórzések
kaposán l"olmeľtilĺ

szabályszeľĺiségi
ellenórzés

f014.
haľnradik
negyedév

kéľdések
rnegvá|asz-o|ása

20 I 4.negycdik

2 nlnnkanap

negyedév

I)o|<tlnlelllunl oÍlne: Er,es
Dĺl]<ulnelltttlll kťlc||a:

be|s cIlenórz.ési teľv

BIil(-ll2

()lda|szánl:
Változat s7ánlrr:

2/|

|iľvénybelépés:20l0.09-0|

l

.l ť:

lllloniĺľzenĺIiĺ

lblynruaĺolĺ łis
szľrvezoti tgysígc|ĺ

ľvÁ ĺłĺrs ĺ lttc EszĺiÍifi [] G Y I s zo
l 0tl4 Ii11ĺ| *pest A llrĺĺľĺl
tl.22.29.

ľł

Áz e|lcnŕiľzÓsľe vonatkoĺrĺ stľatćgiĺl

!

7. ĺ|ćnxiigyi ĺlszĺzĺ|yćs

zs

{c|Ientlľzés táľgya, célja, lnÓĺ|jao

tI|eniĺľzłittidiĺszalĺ)

"I'á-Ęyíli Szírnrvitc|i ćs

anłIitilĺus

nyilv nĺĺtľtŔsokvizsgíl|ĺÍł

alt ya guĺtzł| á l liod ťrsi

csuI)0ľt

allalitikus
(tĺĺrgyioszkłiz' készlct) nyilválltaľtiisok a
ogszĺbti l,v i ćs lre sćl el ćiíľásokllak megÍb el ck.
Ĺ.- l; nnn3;1 łr lnegá.|lapítása' hogy.łrz
j

.

I

ill.

I

arlaIiľikus cs íĺikŕ5nyviktinyvelÓs
('ĺssz|lan gjn biztosítĺ:ĺĺ..c'
N4iittjll; adatlrekćľris, hcĺyszínielIenĺjlzés
yjzveąlt' iĺlÖs"zą"k: 20 | 4, l -3. l l c g1.yct|év
c^

trz-

LG Á

Ázonosítĺrtt
kĺlckĺĺzĺrÍi

A.ł,

tényczŕĺk

Az cllcnŕĺrzés
tĺpuĺa(*)

Ä sz"ĺilnviĺeli
ĺilrvćny és^ a

l)énziigyi ćs
szabrĺ|y-tzr:ľiiségi

vonal'koz.łi
koľlniitt;iľcnclcI ctlrc
ltcln l'aľÍĺtsálran ľei|ő
l<ĺ'lckázĺt.

|ilłĺľĺ:łlcghaÍĺĺr<lzottfelaĺ|a(ĺrkľavonat|<oz.ĺi cllcníjrzĺĺsinapok száma:
$joľoľ kíviili ĺlllcnŕínćsićľ ianácsłĺl/rsiĺlĺr;rĺllĺ
s;állla:
(,)sszcs cllenŕiľzćsi napok szátn:łl

ł A370l?0| l.
'.

*

(.XIl.

"i

13.

l

I

e|

t||enótzés
iiĺ;cmeuésc

ĺcn(irzćs. a
kćszIcĺ-

gazc|zil|iodáslrr

rĺrlratkcrzĺiłttl

ut cl|cnĺ5ľzés

40 ĺĺlcnórz,ésinap
tl cllcnórzősi nap
4ĺl c|Iell<ilzésĺn:rp

|,) lĺoľnlán'yľeĺĺlelet
alĺ;r'ián.

Az e|lclrĺĺľzćsękhezľcnclclt becsĺilt id

l')átr,lľľr:2-0 l

LAľ

sľ;ĺ}ksćglet'

.0.].

lrćszitclľc: .' i. : .' . ' i\
. it 'r
,i'..ii ĺ, Ĺ..-il'l .l'ii iľi} łi ĺł*"l
"-'."l..
"|""

jováhagyĺa

jiii i.iśliĺ-pe;;;;ffiji.:s
hclsÓ cIlenriľ

ílllc: |:r,cs

lrľls cl|cn(iľzésiĺcľv

olt|alszánl:
vához"al's7íín1it
|:lľvćlly|lo |ćpćs

Jőzsefváľosi Intézménymiikłidtetó Ktizpont
1082 Budapest, Baross utca 84.

BELSO ELLENóRZÉS| MUNKATERV

1. sz. me||ék|et

20ĺ4. ÉVRE
Soľ.

szám:

1

Vizsgá|t szerve.
zet

Hétszlnvirág
Napkozi Otthonos Ovoda

ElIenózés

megnevezése

/vlzsgá|at táľgya
2013' évi iIlet.
mény vá|tozásokat tartalmazÓ
munkaÜgyi dokumentáciTk
vizsgá|ata

ElIenćizés
cé|ja

A munka gyi fela-

datok megvaIosulá.
sa.

E!|enórzés

típusa

szabá|ysfe-

r

ségi

EIlenĺíľizend
idószak

2013

Azonositott kockázati tényezó

Szemé|yi anyagok rendezése nem tortént meg, mun.
kakÖri leÍrások nem készĹll.
tek el, a kiadottfeladatok
nem kertjltek vég rehajtásra.

A

.)

Németh Lász|Ó
Áĺta|ános

lskola

Pénzkeze|ési

folyamatok, bankés pénztár e||e-

norzése

Az intézmény pénzkeze|ési foIyamatá.
nak ellencirzése

szabá|ysŽer ségi'
pénzÜgyi

2013.

E||enózésľe
fordítandő
kapacitás

Utemezett idópont

/ľevizoľ! napi

25

2014.02.102014.03.14.

jogszer t|en pénzbesze-

dés, pénzkifizetéS e|égteIen
ml:lktdéshez Vezethet' a
gazdá|kodási és pénzkeze|ési jogszabályoknak, i||etve

25

2014.03.242014.04.28.

JU

2014.05.052014.06.13.

a heIyi szabälyzatoknak

nem megÍe|e|óen torténik a
oénzkezeIés.

JTzsefVárosi
Intézménym.

kodteto Kozpont

A Ie|tározási tevékenysége||enórzése. A le|tár
készĺtésés a |eltározási foIyamat
elIencirzése a
mérIegsorokkaI

vaIl egyezóségig

2013. évi beszámo|Ót a|átámasztÓ |eltárak e||enórzésén
keresztÚl annak
megá||apítása,
hogy az intézményi
Vagyon Védelme
megfe|e|óen biztosĺtoit-e

szabá|yszerl'iségi

2013

A szabályzattoI eltéro leltározás vagyonvesztést okozhat.

*-f

;;i*sgáĺtlt sucľVe.
s
ĺ-;;;-.
'9rzet

:am:
I szám:
I

I

I

BérfĺzetéstmegaIapozÓ doku-

I

I

ĺ4
I

ElIenózés

megnevezé$é
/vizsgálat tárgya

Mesepa
äpalota

(
rzi OtthoN,lapkozi
nos Ovoda
Őv

mentumok viusgá|atának e||e.

nőrzése

Az intézn]ényi

TÁ.T|-KA Nap.
kozi Otthonos
Övoda

beIsó kontro|ĺ-

rendsre kialakltásának vizsgá|ata

ElIenözés
cé|ja

A szabá|yozások
vagy folyatnatos
változásuk kôvetěse a mindennapi
gyakor|at mTdosí.

szäbá|ysferĹiségi

i AzonosÍtott kockázati
ic,|ószak I
nyezó

El|enőľizendó

2413-2014

tásávaI oIdhatÓ

2014' évi intézményi be|sö szabá|yzatok a|apján ké-
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Nem ker |t megfe|e|Öen ki'
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Szűcs Ferenc
Belső e|len őrzésivezető

Az ćves ellelrtirzési teľv szel.kezete és taľtalnla

a) Az ellenoľzésiteľv elkészítésesoľán fellrasznált kimutatások, eletrrzések, egyéb dokumentumok felsoľolása.
Az ellenĺirzésitcľv tlsszeál|ítása soľán figyelembe vételľe kęľĺilt, az e|özo ellenŐľz,és Óta eltelt idó, valamint
az

elözö ellerrorzés
rnegál|apítása, továbbá azintézmélly nĺikcidése szempontjábÓl magas kockázatot.ielentó
tényezök. Az évęs teľv ĺisszeállít ásáná| akoľábbi
évek cl]erlór.zéseinek nyilvantaltásan a rryilvántaľtások alapján elkészített elemzés
eľedlrrétrye keľĹilt felhaszrrálásľa.

b) Az el|enözési
A20|3.

teľvęt megaiapozÓ elenrzések és a kockázatęlernzés eľe<lnrényćnek <isszefoglalÓ
bemutatása.

évľe elkészített ellenóľzési ÍeÍv az á]|amhtntaľtäsľÓl szÓlÓ

2011' évi CXCV. toľvényben, valamiltt a ktiltségvetésiszeľvek belso
kotrtľollľelrdszerélo| és belso ellenöľzéséľŐl szÓ|Ó 37O/2O11 . (XII.31.) Koľm
ľendeletben íbglaltak szeľirrt keľĹilt Összeállításla

Az éves ellenóľzŕsi teťv ta.rtaln]azza az

e|Ienorzés táľgyáĺ, az ę|Ielloľzśscélját, nrÓdszercit,az

típusait, az e.llelrŐrzĺitt szel,vęzeti egységet, valamint

az

e]|erróľízendcĺidoszakot' az el]ęlróľzés

ellerrŐĺzés teľvezett ĺitemezésétés az ellen<ĺľzésľefoldítandÓ kapacitást.

Az éves ęllentĺrzési teľv cisszeállítása során figyelembe vételľe keľii|t a

kockázatelemz-és ęľedlrrérrye, valamirrt a ľendelkezćsle állÓ
eľófoľľás. Kiemelt kocL<ázati su,en]pont az intéz'ményi pénzkezelés szabályozottsá ga,
az intézményi vagyon védelrne.
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Az ęllenórzésĺterv elkészítésesorán felhasarált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok:
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InformácíÓ gyĺijtésaz ellenöľzési stľatégiát és kíęnrelten a2014.évi ellenóľzési teľvet megalapozÓ kockrázatclemzéslrez
Stľatégiaíterva20I4.-2017' évekręvonatkozÓan
Jelentés a JÓzsefiláľosi KÖáeriilet-felĹigyelet szabályzatainakÍ.eliĺlvizsgálatłíĺől
Budapest JÓzsefrĺárosí onkomrányzat Bels Ellenórzési lľodĺija áLtaf alegyzÓ l8.8ĺ2O13. számrl és a Belsó Ellerrĺ]rzési
Iľodavezetó 18-8-3/2013. sámri megbízása alapján lefolytatot1 pénziigyi-szabáiyszenĺségí ellenĺĺľzésjeIentése
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