
 

 
2017. november 16. Képviselő-testületi ülés 

 
Előterjesztés 

 

13. napirendi pont - Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési témáról és tervről; 

Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző; 

Készítette: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának belső ellenőre az alábbi ellenőrzési témákra tett 
javaslatot: 

2018. évi belső ellenőrzésre javasolt témák: 
 
 

1. Önkormányzat saját bevételeinek beszedése (helyi adók, IFA, kommunális adó, gépjármű 
adó stb.) 

2. Önkormányzati vagyon hasznosítása (közterület foglalás, ingatlan hasznosítás, lakás 
bérbeadás, értékesítés stb.) 

3. Gyermekétkeztetési feladatok: térítési díjak megállapítása, beszedése, pénzügyi 
elszámolása, ingyenességet megalapozó nyilatkozatok megléte, kapcsolódó nyilvántartások 
vizsgálata. 

4. Belső kontroll keretében: kötelező szabályzatok megléte, gazdálkodási jogkörök 
használata, kontrollpontok kialakítása. 

5. Vagyongazdálkodás: vagyonváltozás elemzése, pénzeszközök, beruházások, felújítások, 
leltározás, selejtezés. 

6. Munkaügyi dokumentumok, nyilvántartások szabályossága, kezelése (szabadság, jelenléti 
ívek, kiküldetés, továbbképzés, cafetéria, jubileumi jutalom stb.) 

7. Beszerzések szabályozása, a lebonyolítás gyakorlata, kötelezettségvállalási értékhatárok 
megállapítása, 3 árajánlat megléte. 

8. Az önkormányzati gépjárműhasználat ellenőrzése (szabályozottság, menetlevelek, 
kötelező elszámolások megléte, magánhasználat stb.) 

9. Az önkormányzat Kötelezettségvállalási Szabályzatában meghatározott gazdálkodási 
jogkörök gyakorlati alkalmazásának ellenőrzése, összeférhetetlenség vizsgálata. 

10. Az önkormányzat pénzkezelési gyakorlatának szabályozottsága, gyakorlata, pénztári és 
bankanyagok ellenőrzése. 

11. A kapott pályázati pénzek felhasználásának dokumentálása, elszámolás szabályossága. 
12. Az önkormányzat által civil szervezetnek, gazdálkodó szervezetnek, magánszemélyeknek 

nyújtott támogatások dokumentálása, elszámoltatása, közzététele. 
13. A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálata. 
14. A 2017. évi beszámoló valódiságának, alátámasztásának, főkönyvvel való egyezőségének 

vizsgálata. 
15. Az önkormányzat személyi kiadásainak ellenőrzése. 
16. Az önkormányzat dologi kiadásainak ellenőrzése. 
17. Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának 

ellenőrzése. 



18. A költségvetés tervezés folyamatának, megalapozottságának ellenőrzése. 
19. Az önkormányzat karbantartási, felújítási tevékenysége. 
20. A temetőüzemeltetés, temetési szolgáltatási tevékenység ellenőrzése. 
21. Az önkormányzat fenntartása alatt álló intézmények (óvoda, iskola, bölcsőde stb.) 

gazdálkodásának ellenőrzése. 
22. Az ÁSZ intézkedési tervek végrehajtásának ellenőrzése. 
23. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata. 
24. Az önkormányzat által nyújtott szociális támogatások vizsgálata. 

 
Az ellenőrzési témák kiválasztása előtt az önkormányzatoknak a fenti folyamatokat vizsgálva 
kockázatelemzést kell készíteni, mely során magas kockázatúnak ítélt folyamatok kerülnek az 
ellenőrzés fókuszába. 
 
A belső ellenőrrel folytatott egyeztetést követően javaslom, hogy 2018. évben a közérdekű adatok 
közzétételi kötelezettségének vizsgálatát határozza meg a Képviselő-testület. 
 
Jelen előterjesztés mellékletei: 

1. kockázatelemezés 
2. belső ellenőrzési terv 2018. 

 
 
Határozati javaslat 
2018. évi belső ellenőrzési téma és terv elfogadásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1. 2018. évre „a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének vizsgálata” téma 
ellenőrzését tudomásul veszi;  

2. elfogadja a 2018. évi belső ellenőrzési tervet. 
Felelős: Kató Mária jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
 
      Domjánné dr. Fehérvári Diána sk. 
          aljegyző 


