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JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

2019. 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: 2018. évi költségvetési 

beszámoló megfelelősége 

 

Időszak: 2018. év 

 

- Számviteli alapelvek 

esetleges megsértésében 

rejlő kockázatok 

 

- Törvényi előírások be 

nem tartásában rejlő 

kockázatok 

 

Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Dokumentumok, 

nyilvántartások 

szúrópróbaszerű, 

esetenként tételes 

ellenőrzése 

 

2019. március 

 

Jelentés: 

2019. április 20. 

 

20 belső ellenőri 

nap 

2 

 

Balassi Bálint 

Művelődési Ház és 

Könyvtár 

(Művelődési Ház 

intézményegység) 

 
„irányító szervként végzett 

ellenőrzés” 

 

Célja: annak vizsgálata, hogy az 

intézményegység a napi működést 

meghatározó területeken miként látja el 

feladatait, a működés tárgyi és személyi 

feltételei biztosítottak-e, a belső 

szabályozottsága, gazdálkodása 

megfelel-e a vonatkozó törvényi 

előírásoknak és az önkormányzat által 

kitűzött céloknak 

 

Tárgya: működés, gazdálkodás, 

szabályozottság  

 

Időszak: 2018. év 

 

- A gazdálkodás 

esetleges nem 

szabályszerűségében 

rejlő kockázatok 

 

 

 

 

Típusa: 

Rendszer ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Dokumentumok 

szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

 

Interjúkészítés 

 

 

2019. május 

 

Jelentés: 

2019. 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 

2018. évi országgyűlési választások 

pénzügyi elszámolása helyesen történt-e, 

az elszámolás dokumentumainak alaki-

tartalmi megfelelősége biztosított-e. 

 

Tárgya: 2018. évi országgyűlési 

választások pénzügyi elszámolása 

 

Időszak: 2018. április 

 

- Az elszámolás esetleges 

nem megfelelőségében 

rejlő kockázatok 

 

Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Dokumentumok 

mintavételes 

ellenőrzése 

 

 

 

2019. május 

 

Jelentés: 

2019. június 30. 

 

4 belső ellenőri 

nap 

4 

 

Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

(Jánossomorja Város 

Önkormányzata 

vonatkozásában) 

 

 

 

Célja: annak vizsgálata, hogy a 

bérbeadási tevékenység, a helyiségekkel 

való gazdálkodás szabályszerűen 

történik-e, a bérleti díjak megállapítása, 

elszámolása, nyilvántartása, beszedése 

megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a 

bérleti szerződések rendelkezésre állnak-

e, tartalmi megfelelőségük biztosított-e. 

 

Tárgya: bérbeadási tevékenység, bérleti 

díjak, bérleti szerződések  

 

Időszak: 2018. év 

 

- Gazdálkodás nem 

megfelelőségében rejlő 

kockázatok 

 

- Vonatkozó jogszabályi 

előírások be nem 

tartásában rejlő 

kockázatok 

 

Típusa: 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Nyilvántartások, 

dokumentumok 

szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 

 

 

2019. június 

 

Jelentés: 

2019. július 31. 

 

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) 

(****) 

5 

 

Jánossomorjai Közös 

Önkormányzati 

Hivatal 

(Jánossomorja Város 

Önkormányzata 

vonatkozásában) 

 

 

 

Célja: annak megállapítása, hogy az 

önkormányzat mennyiben hajtotta végre 

az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvényben foglaltakat a 

közérdekű adatokra vonatkozó 

közzétételi kötelezettség tekintetében 

 

Tárgya: „üvegzseb” törvény által előírt 

kötelezettségek betartása  

 

Időszak: 2018. év 

 

- A vonatkozó 

jogszabályok be nem 

tartásában rejlő 

kockázatok 

 

Típusa: 

Szabályszerűségi 

ellenőrzés 

 

Módszerei: 

Nyilvántartások, 

dokumentumok 

mintavételes 

ellenőrzése 

Interjúkészítés 

 

 

2019. június 

 

Jelentés: 

2019. július 31. 

 

8 belső ellenőri 

nap 

 

* 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: 2018. november 19. 

 

Készítette: Jóváhagyta: 

                   _____________________________ ________________________ 

                               Lisztes-Tóth Linda dr. Péntek Tímea 

                           Belső ellenőrzési vezető Jegyző 


