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Tárgy: Balatonszepezd Község Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési 
munkatervének és a 2023-2026. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési 
terv elfogadása 

 
Előterjesztő:  Bíró Imre polgármester 
 
Előkészítette: dr. Varga Viktória jegyző 
 
 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 119. § (3)-(4) bekezdései szerint „a jegyző köteles – a jogszabályok alapján 
meghatározott – belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat 
rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 
felhasználását. A jegyző köteles gondoskodni – a belső kontrollrendszeren belül - a belső 
ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 
útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi 
önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek 
ellenőrzéséről is.” Az utóbbi ellenőrzési forma a tulajdonosi funkcióval összefüggő átfogó vagy 
általános ellenőrzésként valósul meg.  
 
A belső ellenőrzés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §, valamint a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 
31.) Korm. rendeletben szabályozott tevékenység. 
 
A Mötv. 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési 
tervet a Képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá. 
 
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a belső 
ellenőrzési vezető feladata a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési 
tervek összeállítása, a költségvetési szerv vezetőjének - helyi önkormányzatok esetén 
képviselő-testület - jóváhagyása után a tervek végrehajtása, valamint azok megvalósításának 
nyomon követése. A 2023-2026. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv az előterjesztés 
elektronikus melléklete. 
 
A Balatonfüredi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa (továbbiakban: Társulás) a társulás 
önkormányzatainál, illetve azok intézményeinél a belső ellenőrzési feladatok ellátását 2004. 
június 25-től biztosítja. A Társulás és az Önkormányzatok között létrejött megállapodás szerint 
a feladatot a Társulás látja el a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatalban alkalmazásban 
álló köztisztviselővel.  
 
A 2023. évre tervezett belső ellenőrzés témája a belső ellenőr javaslata alapján az alábbi:  
A kötelezettségvállalás rendjének kialakítása és gyakorlati megvalósítása 
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Kérem az előterjesztést megvitatni, és az ellenőrzési munkaterveket elfogadni szíveskedjenek. 

 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Balatonszepezd Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 119. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a 2023. évi belső 
ellenőrzési munkatervet a következő tartalommal 
hagyja jóvá: 
 
Ellenőrzött szerv: Balatonszepezd Község 
Önkormányzata 
Ellenőrzés tárgya: A kötelezettségvállalás 
rendjének kialakítása és gyakorlati megvalósítása 
Ellenőrizendő időszak: 2022. év   
Ellenőrzés ütemezése: 2023. II. félév 
 
A képviselő-testület egyidejűleg a 2023-2026. 
évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervet az 
előterjesztés melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: 2022. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
Szentantalfa, 2022. december 9.     
 
           

                 Bíró Imre 
                             polgármester 
 

















l) Kicsi
2) Közepes
3) Jelentős
Súly: 3

11. Mu11katársak tapasztalata és képzettsége
1) Nagyon tapasztalt és képzett
2) Közepesen tapasztalat és képzett
3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya
Súly: 3

K káz oc ati tenyezo es a "k ' Ural 'l mazott su lyozas 

Sz. Kockázati tényező 

1. Belső kontrollok értékelése 

2. Változás / átszervezés 
3. A rendszer komplexitása 

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel 

5. Költségszintek 

6. Külső szervezetek/partnerek által 
gyakorolt befolyás 

7. Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő 

8. Vezetőség al!!!álvai 

9. Pénzügyi szabálytalanságok 
valószínűsége 

10. Szabályozottság és szabályosság 

11. Munkatársak képzettsége és tapasztalata 

MINIMÁLIS PONTSZÁM: 36 
MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 112 

Kockázat értékelése: 
36-55 pont alacsony 
56-85 pont közepes 
86 pont fölött magas 

Kockázati 
tényező 

terjedelme 

1-3

1-3

1-3 

1-3

1-3

1-3 

1-5 

1-3

1-3 

1-3

1-3

Alkalmazott 

Súly 
Ponthatár 

5 5 -15 

4 4 -12 

4 4 -12 

2 2-6

5 5 - 15

3 3-9

2 2- 10

2 2-6

3 3-9

3 3-9

3 3-9

36 112 

A szervezet folyamatainak kockázati értékelése és az így meghatározott ellenőrzési gyakoriság részletesen a 

6. pontban kerül bemutatásra.

4. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv

A költségvetési szervek vezetői kötelesek elkészíteni a költségvetési szervek ellenőrzési nyomvonalát, 

melyet a belső ellenőr rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzések alkalmával. 

A költségvetési szerv vezetőjének rendszereznie kell a szervezet folyamatait, ki kell jelölnie a folyamatok 

működésében résztvevő szervezeti egységeket, valamint a folyamatért általános felelősséget viselő vezető 

beosztású személyt, azaz a folyamatgazdát. 

A belső ellenőrnek a szervezeti folyamatok, illetve az ellenőrzési nyomvonal fejlesztésére vonatkozó 

javaslatát az ellenőrzések kapcsán meg kell tennie, melynek érdekében önképzés keretében különböző 

szervezeti képzéseken, tréningeken vesz részt. 

A belső ellenőr a kétévenkénti kötelező belső ellenőri továbbképzési követelményeit teljesíti, illetve a 

jogszabályváltozásokról folyamatosan tájékozódik. 





A szervezet folyamatait, azok kockázati értékelését és az így meghatározott ellenőrzési gyakoriságot a 
következő táblázat mutatja. 

lEBHellilőirnztelllldlő foRyannmt Kockázati. lEHenőrzési 

értéke 1!Vakoriság 

költségvetés tervezés, előirányzat gazdálkodás közepes 2 évente 
állami támogatás, támogatások igénylése és elszámolása magas évente 
számviteli folyamatok (pl.: könyvvezetés, beszámoló készítés, alacsony 3 évente 
adatszolgáltatás stb.) 
bizonylati rend, okmányfegyelem és pénzkezelés magas évente 

, vagyongazdálkodás, leltár és selejtezés magas 2 évente 
1 működési folyamtok, működés szabályozottsága magas évente 
üzemeltetés, fenntartás, karbantartás alacsony 3 évente 
beruházás. felújítás és közbeszerzés közepes 2 évente 
bevételek beszedése, hátralékkezelés, követelések közepes 2 évente 

Azt, hogy adott folyamat mikor és mekkora erőforrás szükséglettel (hány ellenőri nap) kerül vizsgálatra, 
valamint az ellenőrzés típusa és módszertana az adott év ellenőrzési tervében kerül meghatározásra. 
Az éves tervek összeállításánál a következőkre figyelmet kell fordítani: 

❖ az ellenőrzések prioritás szerinti fontossági sorrendnek megfelelő ellátása/betartása,
❖ költségvetési szervek felügyeleti ellenőrzési feladatának elvégzése a stratégiai terv időszakában

legalább egyszer,
❖ a vidéki önkormányzatok részéről érkező ellenőrzési javaslatok,
❖ újonnan alakult költségvetési szerv, vagy szervezeti egység átalakulásakor, jelentős

feladatváltozáskor átfogó pénzügyi és szabályszerűségi vizsgálat,
❖ jogszabályi változások figyelembevétele,
❖ utóellenőrzések szükségessége,
•❖ soron kívüli ellenőrzések lehetősége felsővezetői igények alapján,
❖ jogszabályban előírt kötelező ellenőrzések elvégzése (pl. választásokkal kapcsolatos ellenőrzés),
❖ ÁSZ éves ellenőrzési tervének figyelembevétele.

A 2023-2026 időszakra vonatkozó stratégiai terv a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 
ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírása alapján, a hosszú távú célkitűzések 
figyelembe vételével készült. A konkrét ellenőrzéseket az éves ellenőrzési tervek tartalmazzák. 

Készítette: 

Jóváhagyta: 

Pethő-Molnár Éva 
belső ellenőr 
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