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JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2018. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-

szám 

Ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 

ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa, 

módszerei (**) 

Az ellenőrzés 

tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 

fordítandó 

kapacitás 

(ellenőri nap) 

(****) 

1 

 

Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

(Jánossomorja Város 

Önkormányzata és 

intézményei 

vonatkozásában) 

 

 
„intézmények tekintetében 

irányító szervként végzett 
ellenőrzés” 

 

Célja: annak vizsgálata, hogy a 

2018. évi költségvetési beszámoló 

megfelelő képet mutat-e az 

önkormányzat vagyoni, pénzügyi és 

jövedelmi helyzetéről, a beszámoló 

számviteli alátámasztása, a 

főkönyvi és analitikus 

nyilvántartások egyezősége 

biztosított-e.  

 

Tárgya: 2017. évi költségvetési 

beszámoló megfelelősége 

 

Időszak: 2017. év 

 

- Számviteli alapelvek 

esetleges megsértésében rejlő 

kockázatok 

 

- Törvényi előírások be nem 

tartásában rejlő kockázatok 

 

Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Dokumentumok, 

nyilvántartások 

szúrópróbaszerű, 

esetenként tételes 

ellenőrzése 

 

2018. március 

 

Jelentés: 

2018. április 20. 

 

20 belső ellenőri 

nap 

2 

 

Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

(Jánossomorja Város 

Önkormányzata 

vonatkozásában) 

 

 

 

Célja: annak vizsgálata, hogy a 

szúrópróbaszerűen kiválasztott 

beruházás szabályozása, 

lebonyolítása, dokumentálása, 

nyilvántartása megfelelt-e a 

vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak, a testületi 

döntéseknek 

 

Tárgya: szúrópróbaszerűen 

kiválasztott beruházás  

 

Időszak: 2017. év 

 

- Nem tervszerű, szabálytalan 

végrehajtásban rejlő 

kockázatok 

 

- Jogszabályi előírások be nem 

tartásában rejlő kockázatok 

 

 

Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Dokumentumok 

mintavételes 

ellenőrzése 

 

Interjúkészítés 

 

2018. május 

 

Jelentés: 

2018. június 30. 

 

8 belső ellenőri 

nap 
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Sor-

szám 

Ellenőrzött szerv, 

szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 

ellenőrizendő időszak 

Azonosított kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés típusa, 

módszerei (**) 

Az ellenőrzés 

tervezett 

ütemezése (***) 

Az ellenőrzésre 

fordítandó 

kapacitás 

(ellenőri nap) 

(****) 

3 

 

Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

(székhely) 

 

Célja: annak megállapítása, hogy a 

meglévő informatikai rendszer 

hogyan segíti a szervezet 

működését, milyen a hatékonysága, 

a tárolt adatok biztonsága 

megfelelően védett-e 

 

Tárgya: informatikai rendszer 

működése 

 

Időszak: 2018. év, jelen helyzet 

 

- A beépített kontrollok nem 

felelnek meg az elvárt 

célkitűzéseknek 

 

- A rendszerek elérhetőségét 

akadályozó tényezők (hiba, 

csalás, más illegális műveletek 

vagy katasztrófa) 

Típusa: 

Informatikai rendszer 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Dokumentumok, 

rendszerek 

szúrópróbaszerű, 

esetenként tételes 

ellenőrzése 

 

2018. május 

 

Jelentés: 

2018. június 30. 

 

8 belső ellenőri 

nap 

4 

 

Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

(székhely) 

 

 

Célja: annak megállapítása, hogy a 

vezetékes- és rádiótelefonok 

használata megfelelően 

szabályozásra került-e, a magáncélú 

telefon és internet használat 

elszámolása a hatályos 

jogszabályok előírásainak 

megfelelően történik-e. 

 

Tárgya: telefonhasználat 

 

Időszak: 2017. év 

 

- A vonatkozó jogszabályok 

be nem tartásában rejlő 

kockázatok 

 

- Szabályozatlanságból eredő 

kockázatok 

 

Típusa: 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Nyilvántartások, 

dokumentumok 

mintavételes 

ellenőrzése 

 

 

2018. június 

 

Jelentés: 

2018. július 31. 

 

4 belső ellenőri 

nap 

5 

 

Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

(Jánossomorja Város 

Önkormányzata 

vonatkozásában) 

 

Célja: annak vizsgálata, hogy a 

vállalkozások által benyújtott 

iparűzési adóbevallások adatai, 

valamint a bevallást alátámasztó 

bizonylatok és nyilvántartások 

közötti egyezőség biztosított-e 

 

Tárgya: 10 vállalkozás iparűzési 

adó bevallás ellenőrzése 

 

Időszak: 2017. év 

 

- Önkormányzati bevételek 

elmaradása 

 

- Helytelen bevallásokban 

rejlő kockázatok 

 

- Esetleges hátralékok 

feltárása, adózási morál 

javítása 

 

 

Típusa: 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Interjúkészítés 

Dokumentumok 

vizsgálata és értékelése 

 

2018. november 

 

Jelentés: 

2018. december 

31. 

 

8 belső ellenőri 

nap 
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* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. 

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 

 

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint 

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak 

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb 

adminisztratív feladatok: 12 ellenőri nap 

 

Dátum: 2017. november 15. 

 

Készítette: Jóváhagyta: 

                   _____________________________ ________________________ 

                               Lisztes-Tóth Linda dr. Péntek Tímea 

                           Belső ellenőrzési vezető Jegyző 

 


