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A belső ellenőrzés 2019. évi terve 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési 

tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves ellenőrzési terv tartalmát. 

A költségvetési szervek esetén, a Bkr. 32. § (3) bekezdése szerint, a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési 

vezetője a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét a tárgyévet megelőző év november 30-ig köteles 

megküldeni a jegyző részére. 

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére 

álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra. 

A belső ellenőrzési feladatokat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal Belső 

Ellenőrzési Csoportjában kinevezett 1 fő köztisztviselő, illetve 1 fő megbízott belső ellenőr látják el. A 

Belső Ellenőrzési Csoport szervezeti függetlensége közvetlenül a jegyző alárendeltsége által biztosított.  

2019. évi ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás kimutatása 

Megnevezés Átlagos 

munkanapok 

száma / fő 

Létszám 

(fő)* 

Ellenőri napok száma 

összesen  (Átlagos 

munkanapok száma  × 

létszám) 

Bruttó munkaidő 261 261* 1 1* 522 

Kieső munkaidő - - 

- 

- 

Fizetett ünnepek 12 0 1 1* 12 

Fizetett szabadság (átlagos) 36 0 1 1* 36 

Átlagos betegszabadság 15 0 1 1* 15 

Kötelező képzés 8 0 1 1* 8 

Nettó munkaidő 190 261* 2 451 

Tervezett ellenőrzések végrehajtása (76 %) 342 2 342 

Soron kívüli ellenőrzés ( 4,6  %) 21 2 21 

Tanácsadói tevékenység (2,2 %) 

 

 

 

 5%) 

10 2 10 

A belső ellenőrzés jogszabályi (Bkr, Áht,) kötelezésen 

alapuló feladatai ( 15 %) 
68 2 68 

Kockázat elemzés, éves és stratégiai terv elkészítése 10 2 10 
Éves ellenőrzési jelentés, összefoglaló éves ellenőrzési jelentés 8 2 8 
Belső ellenőrzési Kézikönyv aktualizálása 10 2 10 
Belső ellenőrzési vezetői feladatok (pl.: ellenőrzési jelentések 

felülvizsgálata, tervezetek, jelentések és jóváhagyások megküldése az 

érintetteknek, vezetői értekezleteken -, bizottsági és képviselő-testületi 

ülésen való részvétel; teljesítmény követelmény és értékelés, jelenléti 

ívek távolléti jelentés elkészítése, szabadság nyilvántartás vezetése 

…stb.) 

20 2 20 

Ellenőrzéssel kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása )pl: 

ellenőrzési nyilvántartás vezetése, intézkedési tervek és intézkedési 

tervek végrehajtása alapján az elkészült beszámolók nyilvántartása 

/monitoring/, ellenőrzöttekkel való levelezés, tájékoztatók és 

előterjesztések készítése..stb.) 

10 2 10 

Egyéb tevékenység kapacitásigénye (2,2 %) 10 2 10 

Összes tevékenység kapacitásigénye 451 2 451 

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges: - - 

 

- 



2019. évi éves belső ellenőri erőforrások tervezését a „Belső ellenőri kapacitásszámítás” tartalmazza. A 

rendelkezésre álló kapacitás a tervezett ellenőrzések elvégzéséhez szükséges ellenőri napok száma, illetve az 

ellenőri létszám alapján becsülendő meg. A 2019. évi éves terv a hivatalvezetés iránymutatása szerint, a 

2018. év végi betöltött létszám és a belső ellenőri feladat ellátására kötött megbízási szerződés 

alkalmazásával került tervezésre.  

 

A 2019. évi belső ellenőrzés feladatainak végrehajtásához a rendelkezésre álló nettó ellenőri kapacitás 451 

ellenőri nap, külső kapacitás kiegészítés nem került tervezésre. 

 

Az ellenőrzésekre tervezhető ellenőri napok számának meghatározására, az ajánlott 60 %-tól eltérően, a 

teljes nettó ellenőri kapacitás 76 %-át állítottuk be, amely 342 ellenőri nap. 

 

Tartalékidőként a 2019. évben csak 21 ellenőri nap került tervezésre, amely a rendelkezésre álló ellenőri 

kapacitás 4,6 %-a. A tartalék-időkeret terhére soron kívüli ellenőrzésekre, valamint az előre nem tervezhető 

vizsgálatokra kerülhet sor.  

 

A belső ellenőrzés tanácsadói feladatainak végrehajtására – a 2012. január 1. napjától hatályos új Bkr. 

nagyobb hangsúlyt fektet rá - az ellenőri kapacitás 2,2 %-át, 10 ellenőri napot, állítottunk tervbe, mivel 

tapasztalataink szerint ez elégséges. 

 

A belső ellenőrzés jogszabályi (Bkr., Áht) kötelezésen alapuló feladatainak ellátására, a nettó ellenőri 

kapacitás 15 %-át, 68 napot állítottunk be, előző évhez hasonló nagyságban, bár e feladatok ellátásának  

időigénye az ismétlődő feladatok korszerűsítése okán nőhet. E feladatok közé tartozik például: a 

kockázatelemzés; az éves ellenőrzési terv kidolgozása és a  stratégiai terv felülvizsgálata; az éves ellenőrzési 

jelentés elkészítése; a Belső Ellenőrzési Kézikönyv (a továbbiakban: BEK) aktualizálása; a belső ellenőrzési 

vezetői feladatok ellátása; a teljesítménykövetelmény és az értékelés. Ezeken a tevékenységeken belül 

továbbra is a legnagyobb arányt a kockázatelemzés, az éves terv összeállítása, a stratégiai terv és a BEK 

felülvizsgálata adja, valamint a belső ellenőrzési vezetői és csoportvezetői feladatok ellátása képviseli. 

 

Az egyéb tevékenységekre 10 napot terveztünk, a rendelkezésre álló kapacitás közel 2,2 %-ában. A belső 

ellenőrzés elsődleges célja továbbra is - a hibák és hiányosságok feltárásával és a belső kontroll környezet 

fejlesztésével - a hibák, hiányosságok ismétlődésének elkerülése, új hibák kiküszöbölése a jövőben; így 

fokozottabb szerep hárul a monitoring tevékenységre. Az egyéb tevékenységeken belül, az ellenőrzéssel 

kapcsolatos adminisztratív feladatok, így az intézkedések monitoringja, a kockázatelemzés, az éves terv 

összeállítása, a stratégiai terv-felülvizsgálat adminisztrációs feladatainak ellátása, a jelenléti ívek, szabadság, 

távollét vezetése stb. jelenik meg, mint a belső ellenőrzési feladatok ellátását segítő tevékenység. 

 

A Bkr. szerint gondoskodni kell a belső ellenőrök kötelező szakmai képzéséről, így e célból 1 fő belső 

ellenőr részére 8 ellenőri napot - a bruttó munkaidő 3 %-át  - állítottunk be a tervbe. Ez az idő lehetőséget 

biztosít évente három alkalommal a ’Saldo’ klubtagsághoz kapcsoló szakmai előadásokon való részvételen 

túl  minden hónapban szakmai konzultációra, valamint a Belső Ellenőrök Társasága által évente 5 

alkalommal megrendezésre kerülő szakmai konferencián való részvételre is. A belső ellenőrök képzési 

tervének fedezete része az éves költségvetési tervnek. 

A képzésre fordított idő tartalmazza a mérlegképes kötelező továbbképzésen való részvétel idejét is.  

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló 

bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése 

 

A 2019. évi éves ellenőrzési terv elkészítését megelőző kockázatelemzés a BEK kockázatelemzési 

modelljének alkalmazásával történt.  

A kockázatkezelési rendszer (Bkr. 7.§ alapján) működtetése során felmértük és megállapítottuk az 

Önkormányzat, az általa irányított költségvetési szervek, a többségi irányítása alatt működő gazdasági 

társaságok, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, a helyi nemzetiségi önkormányzatok nyilatkozatai 



alapján a tevékenységeikben, gazdálkodásukban rejlő kockázatokat, és meghatároztuk az egyes 

kockázatokkal kapcsolatos belső ellenőrzést érintő intézkedéseket, és azok nyomon követésének módját. 

Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához nemcsak a kockázatértékelést 

vettük figyelembe, hanem más lehetséges tényezők hatását is értékeltük, így pl.: Kérdőív a szervezeti 

kockázatok megismerése és a hivatalvezetéssel folytatott konzultáció eredményeit. 

 

Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők és azok súlya alapján végeztük. Az 

Önkormányzatnál a kockázatokat 3 csoportra bontottuk: a Hivatal szervezeti egységeire, a gazdálkodó 

szervezetekre (intézmények/gazdasági társaságok) és a helyi nemzetiségi önkormányzatokra 

alkalmazhatókra. A Hivatal szervezeti egységeinél és a gazdálkodó szervezeteknél 8-8, a helyi nemzetiségi 

önkormányzatoknál 6 olyan tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére. 

Minden egyes tényezőre vonatkozóan értékelést végeztünk, és meghatároztuk az egyes kockázati tényezők 

rendszerekre gyakorolt, súlyozott hatását. 

A Stratégiai Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek a stratégiai célok megvalósítását segítő ellenőrzések 

kiemelt területei, amelyek a következők: 

 

 a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben a hatályos 

jogszabályok, önkormányzati rendeletek és belső szabályzatok maradéktalan betartása, valamint a 

szabályozottság gyakorlati megvalósulása; 

 az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai gazdaságos, hatékony és eredményes 

végrehajtásának elősegítése; 

 az Önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai működésének ellenőrzése; 

 a közpénzek hatékony, átlátható és szabályszerű felhasználása keretében a pénzkezelés (házipénztári 

és bankszámla kezelés gyakorlata, bizonylatolása), a vezetői jogkörök gyakorlása (ellenjegyzés, 

utalványozás, kötelezettségvállalás) és a teljesítés-igazolások ellenőrzése; 

 az intézményi működési bevételek és egyéb sajátos bevételek kezelése, számviteli elszámolása; 

 a belső kontrollrendszer működése, ezen belül az ellenőrzési nyomvonal kialakításának, a vezetői 

ellenőrzési pontok kijelölésének és gyakorlatban történő alkalmazásának vizsgálata; 

 ajánlások és javaslatok megfogalmazása a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, 

kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, feltárása érdekében; 

 a külső (Állami Számvevőszék) és belső ellenőrzések javaslatai alapján megtett intézkedések 

nyomon követése. 

Az ellenőrzési tevékenység során, a vezetés elvárásával összhangban, továbbra is hangsúlyt fektetünk a 

közpénzek hatékony elköltése és az átlátható működés ellenőrzésére. Ennek érdekében az ellenőrzött 

szervezetek kötelezettségvállalásaira, a szerződés szerinti teljesítésekre és a jogszabályoknak, illetve belső 

szabályzatoknak megfelelő működés vizsgálatára nagy hangsúlyt fektetünk. 

A 2019-2022. évek Stratégiai Ellenőrzési Tervével összhangban a belső ellenőrzési tevékenység főbb 

vizsgálati céljai: 

1. Az alapító okiratokban meghatározott alapfeladatok, illetve a szervezet alapszabályzataiban 

meghatározott feladatok eredményes ellátása, azok teljesítési színvonalának az emelését gátló 

akadályok feltárása; 

2. Az intézményi működés szabályozottságának, a jogszabályi előírásokkal való megfeleltetés 

biztosításának ellenőrzése; 

3. A rendelkezésre álló eszközök és az ellátandó feladat hatékonyságának és összhangjának 

megteremtéséhez elfogulatlan vélemény nyújtása, szabad kapacitások feltárása, az egyéb erőforrások 

bevonási lehetőségeinek vizsgálata; 

4. A feltárt tartalékok lehetőség szerint legjobb kiaknázásának vizsgálata; 

5. A saját bevételek és pályázati források növelésére irányuló törekvések érvényesítésének értékelése; 

6. A kiadások megalapozott, szabályszerű teljesítésének vizsgálata. 

 

A kontrolltevékenységek folyamatainak biztosítaniuk kell a kockázatok kezelését és hozzájárulniuk a 

szervezeti célok eléréséhez. A kontrolltevékenységek részeként minden tevékenység folyamataira 



(ellenőrzési – irányítási - nyomvonal) és azok alfolyamataira, feladataira vonatkozóan biztosítani kell a 

folyamatgazdákon keresztül az irányítási  nyomvonal(ak) kialakítását valamennyi területen, így például: 

1. pénzügyi döntések dokumentumainak előkészítése, elkészítése (testületi határozat előkészítése, 

költségvetési tervezés, kötelezettségvállalások, szerződések, kifizetések);  

2. támogatások esetében azok céljának megvalósulása, az igénylés és elszámolás szabályossága, 

szabálytalanság miatti visszafizetések dokumentumai, időbeni hatékonyságuk; 

3. pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi 

szempontú megalapozottsága (testületi határozat előkészítéséhez adatgyűjtés); 

4. a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a pénzügyi döntések 

szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ill. ellenjegyzése, időbeni hatékonysága; 

5. a gazdasági események elszámolása, vagyis a könyvvezetés és beszámolás kontrollja. 

 

2018. évről 2019. évre áthúzódó ellenőrzés 

A 2019. évi munkaidőkeret terhére nem tervez a belső ellenőrzés 2018. évről áthúzódó vizsgálatot. 

 

2019. évi tervezett ellenőrzések 

A 2019. évben végrehajtásra kerülő ellenőrzések döntően az Önkormányzat irányítási jogkörébe tartozó és a 

Hivatal szervezeti egységeit érintő működési folyamatoknak a dokumentálási, szabályszerűségi, pénzügyi  

ellenőrzései lesznek.  

A vizsgálati tapasztalatok, a kockázatelemzés eredménye és a hivatalvezetés véleménye alapján tervezett 

ellenőrzési témakörök, feladatok, a gazdálkodók és a hivatal szakmai irodái feladatellátásának Szervezeti és 

Működési Szabályzat szerinti, szabályszerű működése mellett, az alábbiak: 

1) A közalkalmazotti nyilvántartások, közalkalmazotti besorolások ellenőrzése. 

2) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség ellenőrzése. 

3) Szabályzatok teljessége, aktualizáltságuk. 

4) Az ellenőrzési javaslatokra készített intézkedési tervek és megvalósításuk. 

5) Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos feladattípusú pénzügyi elszámolás 

költségeinek vizsgálata. 

6) A házipénztár-kezelés szabályszerűségének ellenőrzése. 

7) A nemzetiségi önkormányzatok működésének törvényessége, kiemelten a testületi ülések 

előkészítése, a testületi ülések levezetése, a határozatok és a jegyzőkönyvek vonatkozásában. 

8) Az ellenőrzési javaslatokra készített intézkedési terv és megvalósítása. 

9) Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos feladattípusú 

pénzügyi elszámolás költségeinek vizsgálata. 

10) Helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával kapcsolatos feladattípusú pénzügyi 

elszámolás költségeinek vizsgálata. 

11) Intézményi térítési díj megállapításának és beszedésének ellenőrzése. 

12) Béren kívüli juttatások (Cafetéria rendszer) szabályszerűségének ellenőrzése. 

 

A 2019. évi vizsgálatokkal érintett szervezetek meghatározása: 

 

1. szám ellenőrzés: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 

2. számú ellenőrzés: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

 Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 Humánpolitikai Csoport 

 Szervezési és Informatikai Iroda 

 Szervezési Csoport. 

3. számú ellenőrzés: Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei  

4. számú ellenőrzés: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal  

 Pénzügyi Iroda 



 Humánszolgáltatási Iroda 

 Szervezési és Informatikai Iroda 

 Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 

 Vagyonkezelési Iroda 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi Közterület-felügyelet 

Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (Ferencvárosi Bérleményüzemeltetési Kft.) 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei  

5. számú ellenőrzés: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal  

• Pénzügyi Iroda  

6. számú ellenőrzés: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ  

7. számú ellenőrzés: Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

 Jogi és Pályázati Iroda 

 Szervezési és Informatikai Iroda 

 Szervezési Csoport 

8. számú ellenőrzés: Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

 Jogi és Pályázati Iroda 

 Szervezési és Informatikai Iroda 

 Szervezési Csoport  

9. számú ellenőrzés: Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 

10. számú ellenőrzés: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal  

 Pénzügyi Iroda  

11. számú ellenőrzés: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal  

 Pénzügyi Iroda  

12. számú ellenőrzés: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 

13. számú ellenőrzés: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal  

 Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 Humánpolitikai Csoport 

 Pénzügyi Iroda  

 

2019. évi ellenőrzések munkaidő ráfordítás adatai 
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Szabálysze-

rűségi 

ellenőrzés 

Pénzügyi 

ellenőrzés 

Rendszer 

ellenőrzés 

Utóellen-

őrzés 

Ellenőrzések 

összesen 

db 
Saját 

nap 
db 

Saját 

nap 
db 

Saját 

nap 
db 

Saját 

nap 
db Saját nap 

1. Polgármesteri Hivatal  5 85 0 0 0 0 1 50 7 175 

2.  Nemzetiségi Önkormányzatok 2 40 0 0 0 0 0 0 2 40 

3. Költségvetési szervek 4 155 0 0 0 0 0 0 3 115 

4.  Gazdasági társaságok 0 0 0 0 0 0 1 12 1 12 

5. Összesen 11 280 0 0 0 0 2 62 13 342 

 

Kockázatelemzés alapján a 2019. évben, a nettó ellenőri kapacitás 76 %-át, 342 ellenőri napot terveztünk a 

végrehajtandó vizsgálatokra, melyek 13 szervezetet érintenek.  

 

Vizsgálat típusai: 11 vizsgálat szabályszerűségi, négy folyamat esetében pénzügyi vizsgálati elemekkel, 2 

vizsgálat utóellenőrzés. 

 

  



2019. évi éves ellenőrzési terv részletezése 

A belső ellenőrzés elsődleges célja, feladatai végrehajtása során,  továbbra is - a hibák és hiányosságok 

feltárásával és a belső kontroll környezet fejlesztésével - a hibák, hiányosságok ismétlődésének elkerülése, 

új hibák kiküszöbölése a jövőben.  

 

1. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 

 Aprók Háza IX/4. sz. Bölcsőde 

 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 

 Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 

 Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 

 Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 

 Bölcsődei Központ  

Az ellenőrzés tárgya: A közalkalmazotti nyilvántartások, közalkalmazotti besorolások 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: A közalkalmazotti alapnyilvántartás megfelelő kialakítása, a 

közalkalmazottak kinevezése, besorolása, hatályos átsorolása és 

egyéb foglalkoztatás dokumentumainak ellenőrzése. 

Az ellenőrizendő időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31. 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló, helyszíni ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. I. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 12 ellenőri nap /telephely, intézmény 

Azonosított kockázati tényezők: A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adatkezelés; A 

nyilvántartásra vonatkozó szabályozás rendje; A személyi iratok 

kezelésének rendje; Kjt. és a végrehajtási rendeletek szerinti 

közalkalmazotti besorolások végrehajtása. 

2. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

 Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 Humánpolitikai Csoport 

 Szervezési és Informatikai Iroda 

 Szervezési Csoport 

Az ellenőrzés tárgya: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az alkalmazott vagyontételi kötelezettség 

eljárásrendje összhangban volt-e a jogszabályi előírásokkal, belső 

szabályzatokban foglaltakkal  

Az ellenőrizendő időszak: 2018. év 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. I. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 15 ellenőri nap  

Azonosított kockázati tényezők: A vagyontételi kötelezettség eljárás rendjével kapcsolatos kérdéseket 

szabályzó belső szabályzat, jogszabályi előírás betartása; A vagyontételi 

kötelezettség igazolása, nyilvántartások, dokumentumok. 

  



3. számú melléklet 

Az ellenőrzött szervezeti egység Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

Az ellenőrzés tárgya: Szabályzatok teljessége, aktualizáltságuk 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a kötelező szabályzatok kialakításra 

kerültek-e, illetve azok aktualizálása megfelelő-e. 

Az ellenőrizendő időszak: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31. 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 35 ellenőri nap  

Azonosított kockázati tényezők: A kötelezően előírt szabályzatok kialakítása; A szabályzatok 

aktualizálása jogszabályváltozás követés; A munkafolyamatok 

szabályozottsága; A szabályozás hiányában párhuzamos vagy 

felesleges munkavégzés végrehajtása. 

4. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal  

 Pénzügyi Iroda  

 Humánszolgáltatási Iroda 

 Szervezési és Informatikai Iroda 

 Városüzemeltetési és Felújítási Iroda 

 Vagyonkezelési Iroda 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencvárosi 

Közterület-felügyelet 

Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (Ferencvárosi 

Bérleményüzemeltetési Kft.) 

 

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 

Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzési javaslatokra készített intézkedési tervek és megvalósításuk 

Az ellenőrzés célja: 2017. és 2018. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése, annak 

megállapítása, hogy az intézkedési tervekben előírtak végrehajtásra kerültek-e  

Az ellenőrizendő időszak: 2018. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett 

ütemezése: 

2019. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok 

száma: 

50 ellenőri nap 

Azonosított kockázati tényezők: Nem készült intézkedési terv; Az intézkedési tervben előírtak (végrehajtandó 

feladatok, határidő) be nem tartása; Az ellenőrzési jelentésben leírtak 

hasznosítása nem történt meg. 

  



5. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri 

Hivatal 

 Pénzügyi Iroda 

Az ellenőrzés tárgya: Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos 

feladattípusú pénzügyi elszámolás költségeinek vizsgálata. 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a választással kapcsolatos 

feladattípusú pénzügyi elszámolást a jogszabályban előírtak 

szerint végezték-e. 

Az ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 15 ellenőri nap  

Azonosított kockázati tényezők: Az Európai Parlamenti választások jogszabályban 

meghatározott költségeinek normatívái, tételei, elszámolási 

és belső ellenőrzési rendje; Gazdálkodási jogkörök 

kialakítása; A választás normatív pénzügyi tervezete, 

választási pénzeszközök felhasználása, elszámolása.  

6. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 

Az ellenőrzés tárgya: A házipénztár kezelés szabályszerűségének ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése, a 

pénzkezelés megfelel-e a jogszabályi követelményeknek és a 

belső szabályzat előírásainak. 

Az ellenőrizendő időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 03. 31.  

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. II. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 20 ellenőri nap  

Azonosított kockázati tényezők: A szigorú számadású nyomtatványok vezetése; Tárgyévi 

jogszabályi változások; A pénzkezeléssel kapcsolatos jogi és 

belső szabályozási előírások. Operatív gazdálkodás rendje. 

  



7. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

 Jogi és Pályázati Iroda 

 Szervezési és Informatikai Iroda 

 Szervezési Csoport  
Az ellenőrzés tárgya: Az Önkormányzat működésének törvényessége, kiemelten a testületi-

ülések előkészítése, a testületi ülések levezetése, a határozatok és a 

jegyzőkönyvek vonatkozásában. 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a 

hatályos jogszabályok, valamint az Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatában előírtak szerint 

működik-e. 
Az ellenőrizendő időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 06. 30. 
Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 
Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés 
Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. III. negyedév 
Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 
Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 20 ellenőri nap  
Azonosított kockázati tényezők: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában a 

Képviselő-testület működésének rendjére vonatkozó szabályozás; 

Jegyzőkönyv tartalmi megfelelőssége a testületi ülésekről, határozatok, 

döntést előkészítő eljárásrend; Közérdekű adatok közzétételére 

vonatkozó kötelezettség. 

8. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Ferencvárosi Görög Nemzetiségi Önkormányzat 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 

 Jogi és Pályázati Iroda 

 Szervezési és Informatikai Iroda 

 Szervezési Csoport  
Az ellenőrzés tárgya: Az Önkormányzat működésének törvényessége, kiemelten a testületi-

ülések előkészítése, a testületi ülések levezetése, a határozatok és a 

jegyzőkönyvek vonatkozásában. 
Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete a 

hatályos jogszabályok, valamint az Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatában előírtak szerint 

működik-e. 
Az ellenőrizendő időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 06. 30. 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. III. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 20 ellenőri nap 

Azonosított kockázati tényezők: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában a 

Képviselő-testület működésének rendjére vonatkozó szabályozás; 

Jegyzőkönyv tartalmi megfelelőssége a testületi ülésekről, határozatok, 

döntést előkészítő eljárásrend; Közérdekű adatok közzétételére 

vonatkozó kötelezettség. 

  



9. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 

Az ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzési javaslatokra készített intézkedési terv és 

megvalósítása 

Az ellenőrzés célja: A 2015.-2016. évi működési tevékenység, gazdálkodás 

rendszerellenőrzése című ellenőrzési jelentésben tett 

megállapításokra készült intézkedési terv végrehajtásának 

ellenőrzése. 

Az ellenőrizendő időszak: 2018. év 

Az ellenőrzés típusa: Utóellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. III. negyedév  

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 12 ellenőri nap 

Azonosított kockázati tényezők: Nem készült intézkedési terv; Az intézkedési tervben előírtak 

(végrehajtandó feladatok, határidő) be nem tartása; Az 

ellenőrzési jelentésben leírtak hasznosítása nem történt meg. 

10. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri 

Hivatal  

 Pénzügyi Iroda 

Az ellenőrzés tárgya: Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választásával kapcsolatos feladattípusú pénzügyi elszámolás 

költségeinek vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a választással kapcsolatos 

feladattípusú pénzügyi elszámolást a jogszabályban előírtak 

szerint végezték-e. 

Az ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 15 ellenőri nap  

Azonosított kockázati tényezők: A helyi önkormányzati választások jogszabályban 

meghatározott költségeinek normatívái, tételei, elszámolási 

és belső ellenőrzési rendje; Gazdálkodási jogkörök 

kialakítása; A választások normatív pénzügyi tervezete, 

választási pénzeszközök felhasználása, elszámolása. 

  



11. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri 

Hivatal  

 Pénzügyi Iroda 

Az ellenőrzés tárgya: Helyi nemzetiségi önkormányzati képviselők választásával 

kapcsolatos feladattípusú pénzügyi elszámolás költségeinek 

vizsgálata 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a választással kapcsolatos 

feladattípusú pénzügyi elszámolást a jogszabályban előírtak 

szerint végezték-e. 

Az ellenőrizendő időszak: 2019. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi-, szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 10 ellenőri nap  

Azonosított kockázati tényezők: A helyi önkormányzati választások jogszabályban 

meghatározott költségeinek normatívái, tételei, elszámolási 

és belső ellenőrzési rendje; Gazdálkodási jogkörök 

kialakítása; A választások normatív pénzügyi tervezete, 

választási pénzeszközök felhasználása, elszámolása. 

12. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 

Az ellenőrzés tárgya: Intézményi térítési díj megállapításának és beszedésének 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: Annak vizsgálata, hogy az intézménynél a térítési díjak 

megállapítása, beszedése és bizonylatolása a törvényi 

előírásokkal és a belső szabályozással összhangban 

történik-e, az Önkormányzat által megállapított térítési 

díjakat alkalmazzák-e? 

Az ellenőrizendő időszak: 2019. 01. 01. - 2019. 03. 31. 

Az ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló; mintavételes eljárásrenden 

alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok száma: 40 ellenőri nap 

Azonosított kockázati tényezők: Az önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díj; 

térítési díj beszedésének eljárásrendje; kedvezményes és 

ingyenes térítési díjak megállapításának rendszere.  

  



13. számú ellenőrzés 

Az ellenőrzött szervezeti egység Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal  

 Polgármesteri és Jegyzői Kabinet 

 Humánpolitikai Csoport 

 Pénzügyi Iroda 

Az ellenőrzés tárgya: Béren kívüli juttatások (Cafetéria rendszer) szabályszerűségének 

ellenőrzése 

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a béren kívüli juttatásokkal (Cafetéria) 

összefüggő eljárásrend összhangban volt-e a jogszabályi előírásokkal, belső 

szabályzatokban foglaltakkal 

Az ellenőrizendő időszak: 2018. év 

Az ellenőrzés típusa: Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés 

Az ellenőrzés módszerei: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés 

Az ellenőrzés tervezett ütemezése: 2019. IV. negyedév 

Szükséges ellenőrzési kapacitás: 1 fő belső ellenőr 

Az ellenőrzésre tervezett napok 

száma: 

30 ellenőri nap 

Azonosított kockázati tényezők: A kifizetések lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos kérdéseket 

szabályzó belső szabályzat, jogszabályi előírás betartása; A kifizetés 

jogszerűségét igazoló nyilvántartások, dokumentumok; Belső kontroll 

rendszerek; Operatív gazdálkodás rendje. 

 

 

Budapest, 2018. november 15. 

 

Készítette: 

     

 Belső Ellenőrzési Csoport 

 

 


