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KISKUNHALASI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  

JEGYZŐJÉNEK  

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 
 

a Képviselő-testület 2019. december 12-i rendkívüli ülésére 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2020. évi Ellenőrzési Terve  

tárgyában 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2020. évre szóló, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésére, az 

önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, működtetett intézmények 

belső- és felügyeleti ellenőrzésére vonatkozó munkaterve 

 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,  

• az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény,  

• a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény,  

• a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló többször módosított 

1991. évi XX. törvény, 

• az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, 

• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint  

• Kiskunhalas Város Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatalának Belső 

Ellenőrzési Kézikönyve  

alapján készült el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi ellenőrzési tervet az alábbi formában 

jóváhagyni szíveskedjen.  

 

Határozati javaslat:  

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiskunhalas Város 

Önkormányzata 2020. évi Ellenőrzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 

 

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős: Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyző 

Végrehajtásért felelős: dr. Rékasi Cecília aljegyző 

Értesülnek: ellenőrzéssel érintett intézmények, szervek 

 

Kiskunhalas, 2019. december 06. 

 

 

 Kollárné Dr. Lengyel Linda s.k. 

 Jegyző 
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Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi ellenőrzési tervét 

és összefoglaló éves ellenőrzési tervét az alábbi szempontok figyelembevételével határozza 

meg: 

 

A 2020. évre szóló, a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzésére, az 

önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek, működtetett intézmények 

belső- és felügyeleti ellenőrzésére vonatkozó éves ellenőrzési terv: 
 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§  

• az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 69.§ és 70.§  

• a számvitelről szóló többszörösen módosított 2000. évi C. törvény,  

• a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköréről szóló többször módosított 

1991. évi XX. törvény 140.§ /1/ bekezdés e) pontja, 

• az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet, 

• a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet, valamint  

• Kiskunhalas Város Önkormányzata Közös Önkormányzati Hivatalának Belső 

Ellenőrzési Kézikönyve  

alapján készült el. 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 

31.) Korm. rendelet (Bkr.) alapján: 

 

A belső ellenőrzés 

A belső ellenőrzés: független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, 

amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, 

az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és 

módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső 

kontrollrendszerének hatékonyságát; 

A belső ellenőrzési vezető: a költségvetési szerv belső ellenőrzési egységének vezetője, ha a 

költségvetési szervnél egy fő látja el a belső ellenőrzést, akkor a belső ellenőrzést ellátó 

személy; 

 

A belső ellenőrzést végző személy munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős 

miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével, valamint 

a belső ellenőrzési vezető által - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső 

ellenőrzési kézikönyv minta alkalmazásával - kidolgozott és a költségvetési szerv vezetője által 

jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét, 

különösen az alábbiak tekintetében: 

a) az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron 

kívüli ellenőrzések figyelembevételével; 

b) az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása; 

c) az ellenőrzési módszerek kiválasztása; 

d) következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése; 

e) a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és a nemzetközi, valamint az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal 

összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába 

nem vonható be. 



 

A belső ellenőr nem vehet részt a költségvetési szerv operatív működésével kapcsolatos 

feladatok ellátásában,  

A belső ellenőrnek tevékenysége során függetlennek, külső befolyástól mentesnek, pártatlannak 

és tárgyilagosnak kell lennie. 

A belső ellenőrzést végző személy, szervezeti egység vagy szervezet tevékenységének 

tervezése során önállóan jár el, ellenőrzési terveit kockázatelemzésre alapozva és a soron kívüli 

ellenőrzések figyelembevételével állítja össze. 

A vizsgálatvezető az ellenőrzési programot szakmai megítélésének megfelelően állítja össze. 

A belső ellenőr önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat 

tartalmazó ellenőrzési jelentést. 

 

A belső ellenőrzés feladata 

A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen 

a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, 

valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. 

 

A belső ellenőrzés tervezése 

Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján - az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - 

stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv 

vezetője hagy jóvá. 

A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja a tárgyévet 

követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. 

Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján 

felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell 

alapulnia. 

Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves 

ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn 

belül ellenőrizni kell. 

 

 

Készítette: belső ellenőrzési vezető 

Jóváhagyta: Jegyző 

A Képviselő-testületi jóváhagyás száma és időpontja:  

 

 

 

 

 

 

   

 Kollárné Dr. Lengyel Linda  

 Jegyző 

  



1. számú melléklet 

 

M u n k a i d ő   m é r l e g   

2020. év 
 

 

 Létszám 1 fő ellenőr 

   

 

 

Belső ellenőrzési vezetői feladatokra fordított napok 

száma (munkaterv, beszámoló, ellenőrzési szabályzatok 

aktualizálása, egyéb vezetői feladat) 

 

80 nap 

 Munkatervi feladatokra szükséges napok száma: 70 nap 

 Ebből:  

 
Önkormányzati felügyeleti és belső ellenőrzésre 

(2. sz. melléklet szerint) 

 

70 nap 

   

 Rendelkezésre álló kapacitás 80 nap 

 Ebből:  

 
Előre tervezett önkormányzati felügyeleti és belső 

ellenőrzésre, ellenőrzési feladatokra felhasználva: 

 

70 nap 

 

Egyéb feladatokra tervezett kapacitás (soron kívüli 

ellenőrzésekre, tanácsadó tevékenységre, egyéb belső 

ellenőrzési tevékenységekre): 

 

 

10 nap 

 

 

  

  



2. számú melléklet 

Éves ellenőrzési terv 

2020. évre 

 

A Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-a 

szerint az alábbi éves ellenőrzési tervet fogalmazza meg: 

 

1. A tervet megalapozó elemzések, kockázat elemzések: 

 

A belső ellenőrzés 2020. évi munkatervét az korábbi évek tapasztalatai alapján készítette el, 

figyelembe véve a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakat, továbbá a Belső 

Ellenőrzési Kézikönyv előírásait és a belső ellenőrzés szakmai gyakorlatának nemzetközi 

normáit. A Hivatalvezetés és a könyvvizsgáló javaslatával, a feltárt kockázati tényezők 

beazonosításával, valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembevételével lett meghatározva 

az ellenőrizendő folyamat és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves 

tervjavaslat elkészítésére. 

 

2. Az elvégzendő ellenőrzések leírása: 

I. Felügyeleti ellenőrzések 

1. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya, célja: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete 

vonatkozásában étkezési térítési díjak összegének, a normatív 

állami támogatás mutatószáma megalapozottságának, 

szabályszerűségének vizsgálata. 

Az ellenőrzött szerv: Költségvetési Intézmények Gazdasági Szervezete  

Az ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 6 nap 

 

 

2. sz. Ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés tárgya, célja: Martonosi Pál Városi Könyvtár központi költségvetésből kapott 

támogatásai szabályszerű felhasználásának ellenőrzése 

Az ellenőrzött szerv: Martonosi Pál Városi Könyvtár 

Az ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 6 nap 

 

3. sz. Ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés tárgya, célja: Százszorszép Óvodák, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, 

Kiskunhalasi Napsugár óvodák vonatkozásában normatív állami 

támogatások igényléséhez használt mutatószámok 

megalapozottságának ellenőrzése 

Az ellenőrzött szerv: Százszorszép Óvodák, Kiskunhalasi Bóbita Óvoda, 



Kiskunhalasi Napsugár óvodák 

Az ellenőrizendő időszak: 2020. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 6 nap 

 

4. sz. Ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés tárgya, célja: Thorma János Múzeum központi költségvetésből kapott 

támogatásai kiadások, a pénzgazdálkodási folyamat ellenőrzése 

Az ellenőrzött szerv: Thorma János Múzeum 

Az ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 6 nap 

 

5. sz. Ellenőrzés 

 

Az ellenőrzés tárgya, célja: Kinevezések, besorolások, munkaszerződések, munkaköri 

leírások ellenőrzése a Városi Bölcsőde vonatkozásában 

Az ellenőrzött szerv: Városi Bölcsőde 

Az ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 6 nap 

 

 

6. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya, célja: Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. 

2019. évi gazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése. 

Az ellenőrzött szerv: Halasi Városgazda Beruházó, Szolgáltató és Vagyonkezelő Zrt.  

Az ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II. félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 

 

 

Összesen felügyeleti ellenőrzésre 40 nap 

II. Belső ellenőrzések 
 

7. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya, célja: Integritás érvényesítése, és a belső kontrollrendszer ellenőrzése, 

a szabályoknak való megfelelés vonatkozásában, a 

gazdálkodáson és a városfejlesztésen futó projektek 

megvalósítása területén. 

 

Az ellenőrzött szerv: Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 



Az ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: II félév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 

 

 

8. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya, célja: Annak megállapítása, hogy a 2019. Zárszámadás EU-

támogatással megvalósuló projekt adatai megegyeznek-e a 

Városfejlesztési Osztály nyilvántartásai, a Pénzügyi és 

Gazdálkodási Osztály nyilvántartásai, valamint a főkönyvi 

nyilvántartással való egyezőség összefüggésében. 

Az ellenőrzött szerv, szervezeti 

egység: 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal  

Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály 

Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály 

Az ellenőrizendő időszak: 2019. 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. félév, legkésőbb 2020. május 20. 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Hivatalvezető a Könyvvizsgáló javaslatára 
 

9. sz. Ellenőrzés 

Az ellenőrzés tárgya, célja: Az Önkormányzat pénzügyi beszámolójának alátámasztásához 

készült leltár szabályszerűségének ellenőrzése 

Az ellenőrzött szerv: 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és 

Gazdálkodási Osztály  

Az ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés 

Az ellenőrzés ütemezése: I. félév legkésőbb 2020. március 15. 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 10 nap 

Ellenőrzés kezdeményezője: Hivatalvezető 

 

 

Összesen belső ellenőrzésre: 30 nap 

 

Az ellenőrzések végrehajtásánál alkalmazandó módszerek: 

− eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése; 

− pénzügyi, számviteli és statisztikai adatok, költségvetés, beszámolók, szerződések 

számszaki ellenőrzése; 

− programok elemzése és értékelése; 

− folyamatok és rendszerek működésének tesztelése; 

− dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata;  

− közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés (interjú, rovancsolás, szemle, mintavétel, 

tételes vizsgálat);  

− informatikai rendszertesztelési eljárások. 

 

III. Egyéb feladatokra tervezett tartalék kapacitás (soron kívüli ellenőrzésekre, tanácsadó 

tevékenységre, képzésekre, feladat változás miatti vizsgálatokra, egyéb feladatokra) 10 nap 


