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Tárgy:  
Békés Város Önkormányzata 
2009. évi ellenırzési terve 

Sorszám: IV/4. 

Elıkészítette: Kovács László belsı ellenır Döntéshozatal módja: 
Egyszerő szótöbbség 

Véleményezı 
bizottság: 

Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: 
Nyilvános ülés  

 

Egyéb elıterjesztés 
Békés Város Képviselı-testülete 

2008. október 30-i ülésére 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (5) bekezdése szerint a 
jegyzı köteles gondoskodni a belsı ellenırzés mőködtetésérıl a Pénzügyminisztérium által 
közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belsı ellenırzési standardok 
figyelembevételével.  

A helyi önkormányzat belsı ellenırzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési 
szervek ellenırzésérıl is, amelynek formája a tulajdonosi funkcióval összefüggı átfogó vagy 
általános ellenırzés. 

A feladat és hatáskörökrıl szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdésének e) pontja a 
jegyzı gazdálkodási feladat- és hatáskörébe sorolja az önkormányzat által alapított és 
fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenırzését. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése szerint a helyi 
önkormányzatra vonatkozó éves belsı ellenırzési tervet a Képviselı-testület az elızı év 
november 15-ig hagyja jóvá. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (11) bekezdés b) pontja 
szerint a helyi önkormányzat belsı ellenırzését ellátó személy vagy szervezet ellenırzést 
végezhet a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervezeteknél, a helyi 
önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt mőködı gazdasági társaságoknál. 

Az éves ellenırzési terv tartalmazza: 
a) a tervezett ellenırzések tárgyát, 
b) az ellenırzések célját, 
c) az ellenırzendı idıszakot, 
d) a szükséges ellenırzési kapacitás meghatározását, 
e) az ellenırzések típusát és módszereit, 
f) az ellenırzések ütemezését, 
g) az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését. 
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Az éves ellenırzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén soron kívüli ellenırzési 
feladatok is végrehajthatók legyenek. 

A 2009. évi ellenırzési terv kialakítását megalapozó kockázatelemzéshez az 
információgyőjtés technikái közül az önértékelés módszerét választottuk. 

Az eljárásba vont kockázati tényezık a következık voltak: 

1. Az intézmény mőködésének szabályozottsága 
2. A szabályozás érvényesülése a gyakorlatban 
3. Humán erıforrás (gazdasági apparátus személyi feltételei) 
4. A gazdálkodási tevékenység tárgyi és információs feltételei 
5. Az intézmény mőködési bevétele 
6. Az intézmény mőködési kiadása 
7. A befektetett eszköz állomány nettó értéke 
8. Az alkalmazotti létszám nagysága 
9. Elızı fenntartói ellenırzéskor megállapított hibák száma 
10. Belsı ellenırzés kialakítása, mőködtetése 
11. Beszerzés, közbeszerzés elıírásainak betartása 

Békés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 154/2008. (IV. 30.) számú határozatával 
döntött arról, hogy a város intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál kétévente átfogó 
pénzügyi-gazdasági ellenırzést kell tartani. Az ellenırzések során ellenırizni kell a pénzügyi-
gazdálkodási szabályok betartását is.  

Az intézményi ellenırzési terv 2 önállóan gazdálkodó intézmény (a Békési Kistérségi 
Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal) és 1 részben önállóan gazdálkodó intézmény  
(a Békés Városi Könyvtár) ellenırzését tartalmazza.  

Az ellenırzési terv tartalmazza továbbá a Békési Férfi Kézilabda Kft. szabályszerőségi 
ellenırzését.  

A 2009. évi ellenırzésre javasolt területek az alábbiak: 
- A 2008. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásának felülvizsgálata 
- A 2008. évi pénzmaradvány felülvizsgálata a város intézményeinél és a Polgármesteri 
Hivatalnál 
- A közbeszerzések és közbeszerzési eljárások ellenırzése 
- Az EU-s forrásokkal megvalósuló fejlesztési feladatok teljesítésének ellenırzése 
- Munkaerı- és bérgazdálkodás ellenırzés 

Az éves ellenırzési feladatok meghatározása az elızı ellenırzések tapasztalatai alapján 
történt.  

A fentiek figyelembevételével elkészített 2009. évi éves ellenırzési tervet az 1. és a 2.  számú 
melléklet szerint terjesztem a Képviselı-testület elé.  
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Határozati javaslat: 

Békés Város Képviselı-testülete Békés Város Önkormányzatának 2009. évi éves 
ellenırzési tervét az elıterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerint elfogadja. 

Határid ı: folyamatos, beszámolásra: 2009. évi zárszámadás idıpontja 
Felelıs: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı 
 
 

Békés, 2008. október 13. 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 

 



 4 

1. számú melléklet 

2009. évi intézményi ellenırzési terv 
 

Sor-
szám 

Ellenırzendı 
intézmény 

megnevezése 

A tervezett 
ellenırzések 

tárgya 

Az 
ellenırzések 
célja annak 

megállapítása, 
hogy: 

Ellenırzés típusa és módszere 
Ellenırzés 
ütemezése 

Ellenırzési 
kapacitás 

meghatározása 

Ellenırzendı 
idıszak 

1. 
Kistérségi Általános 

Iskola 

Tervezés, 
operatív 

gazdálkodás, 
beszámolás 

a gazdálkodás 
szabályozott-e, 
dokumentálás 
szabályszerő-e 

Típusa: Pénzügyi és rendszerellenırzés 
Módszere: szúrópróbaszerő, ill. egy kiválasztott 

hónap bizonylatai esetében tételes 

2009. 
április - 
május 

40 munkanap 2007 - 2008. év 

2. 
Békési Férfi 

Kézilabda Kft. 

Tervezés, 
operatív 

gazdálkodás, 
beszámolás 

a gazdálkodás 
szabályozott-e, 
dokumentálás 
szabályszerő-e 

Típusa: Szabályszerőségi ellenırzés 
Módszere: mintavétel 

2009.  
június 

20 munkanap 
2008. II. félév, 
2009. I. félév 

3. Városi Könyvtár 

Tervezés, 
operatív 

gazdálkodás, 
beszámolás 

a gazdálkodás 
szabályozott-e, 
dokumentálás 
szabályszerő-e 

Típusa: Pénzügyi és rendszerellenırzés 
Módszere: szúrópróbaszerő, ill. egy kiválasztott 

hónap bizonylatai esetében tételes 

2009.  
augusztus 

15 munkanap 2007 - 2008. év 

4. 
Polgármesteri 

Hivatal 

Tervezés, 
operatív 

gazdálkodás, 
beszámolás 

a gazdálkodás 
szabályozott-e, 
dokumentálás 
szabályszerő-e 

Típusa: Pénzügyi és rendszerellenırzés 
Módszere: szúrópróbaszerő, ill. egy kiválasztott 

hónap bizonylatai esetében tételes 

2009.  
szeptember 

40 munkanap 
2007 - 2008. év, 

2009. I. félév 
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2. számú melléklet 

2009. évi belsı ellenırzési terv 
 

Sor-
szám Ellenırzési feladatok Ellenırzés típusa és 

módszere Ellenırzött egység Ellenırzés 
ütemezése 

Ellenırzési 
kapacitás 

meghatározása 

Ellenırzendı 
idıszak 

1. 
A 2008. évi normatív állami hozzájárulás 

elszámolásának felülvizsgálata 
Pénzügyi ellenırzés 

Városi intézmények és 
Polgármesteri Hivatal 

2009.  
január 

20 munkanap 2008. év 

2. A 2008. évi pénzmaradvány felülvizsgálata Pénzügyi ellenırzés 
Városi intézmények és 
Polgármesteri Hivatal 

2009. 
március 

15 munkanap 2008. év 

4. 
A közbeszerzések és közbeszerzési eljárások 

ellenırzése Rendszerellenırzés 
Városi intézmények és 
Polgármesteri Hivatal 

2009. 
október 

20 munkanap 
2008. év 

2009. I. félév 

5. 
Az EU-s forrásokkal megvalósuló fejlesztési 

feladatok teljesítésének ellenırzése 
Pénzügyi- és 

rendszerellenırzés 
Városi intézmények és 
Polgármesteri Hivatal 

2009. 
november 

20 munkanap 
2008. év 

2009. I. félév 

6. Munkaerı- és bérgazdálkodás ellenırzés Pénzügyi ellenırzés 
Városi intézmények és 
Polgármesteri Hivatal 

2009. 
december 

15 munkanap 2009. év 

 

 


