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F lde£k KOzs6gi ©nkorm£nyzat K6pviseJ6-testOlebbnek 2021. novembe  24- n megtartott,
reHdes, nyilt O16s6r61.

Ql6s hety÷- KOzs6gh£za nagyterem, FOtde£k

Jelen vannak:
Hajnal G£bor
Herczegn6 Varga Anik6
Horv,Cth Eva

PI! Ferenc
Szab6n6 B£nfi Erika
Dr. Varga Kiroiy

poig£rmester
k6pvisei6
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6
k6pvisel6

Jeten vannak tov£bbi:
R£k6czi Edit       )egyz6
Jetenleti iven szerepl6 ietenlev6k

Hajnal G£bo  polgiFmest÷ : Tisztelettel kOszOntOm a K6pvisel6-testQlet tagjait, a jegyz6
asszonyt, a hivatali munkatirsat, az int6zm6nwezet6 asszonyt. A jelen!6ti alapjin
megiilap[tom, hogy, a telepit6si k6pvisei6k kOzOl 6 f6 van jelen. T6th lmre atpolg£rmester Or
jetezte, hogy a mai Ol6sen nem tud r6szt venni. Javaslom, hogy a meghiv6ban szerepl6
napirendi pontok szerint haladiunk, viszont az iskolaigazgat6 k6r6s6re a 3. napirendi pontot a
,,Tij6koztat6 a N£vay Lajos Altalinos lskota munkiiir6t" a decembed /t6sen fogjuk
megt,Crgyalni, valamint a 10. et6terjeszt6st vegyOk fel az el6ter)eszt6sek kOz6. Aki ezt
elfogadja, k6zfettartissai jelezze. EgyhangO. KOszOnOm sz6pen.

A R pvisel6-testQlet 6 igen-= egyhaHgQ --- avazattal, etlen avazat 6s ta£6zkodgs
n £1k[ l az alabbi hat ozatot hozza°

20012021 .(Xl.I4.)Kt.h.
T gy: A K6pvisel6-testOtet 2021. november 24-i   rendes, nylt   ites6nek napirendie

NAT£ ZAT

A k6pvisei6-testilet 2021. november 24-i- rendes, nyilt- O!6sSnek
napirendje:

Napi end:

I ./Z,Crt 81 si ei6terjeszt6sek
2.! Polggrmested t,Cj koztat6 az et6z6 Ol6s 6ta t6rt6nt fontosabb esem nyekr6!,
t rgyai,Csokr61

Eldad6: potg,gmnester
3./EI6terjesztSsek
4o/lnterpeli ci6k, k rd sek
5.1 Egyebek



ELLEKLET
A meghiv6 4.t El6teF eszt6sek 9ont nak F6szletez s÷

1. HeUyi ad6 rendeaetek feUQUvizsg<¢iata

2. FOade k II. sz&mO h&ziorvosi k6rzet on!osi rendel6 feiOjit&sa a BeUOgyminiszt6dum
6nkorm&nyzal feladateil&t&st szoUg&a6 fejleszt6sek t<¢mogat&sa keret6n beJQt mQszaki
eilen6r kiv&laszt&sa

3o FOlde&k, V s&rhelyi u. 19/A sz £m atatti ingattan b6rtet ir&nti k6relem

4. Bels6 ellen6rz6s tervez6se 2022.6vi bels6 elten6rz6si terv

5. A DAREH Onkorm&nyzati T<¢rsut&sba k6pvisel6 megvalaszt&sa

6. F6tde ki KOH klima beszerel6sre kivitelez6 kiv&iaszt&sa

7. F61dea'k K6zs6g £A KOzatapitv&ny Alapit6 okirat m6dosit&sa

8o Tulajdonosi hozzajarut s az Investment M6rn6ki 6s F6v&llalkoz6 Kft. r6sz6re a Modern
V&rosok Program H6dmez6vgs&rhely 6s t6rs6g6ben projekt keret6ben 3. r6sz
H6dmez6v&s&rhely 4415. jelQ Ot melletti ker6kp&rforgatmi h&16zat fe)tesztese
(H6dmez6vas&rhely F61de&k)

9. 2022.  vi Bets6 Ellen6rz si Terv elogad sa   Mak6i Kist rs g T6bbc !O T rsul s

10. Aracsi lvett SZMK einOk tgmogatasi keFelme

1 oi Napirend

Ha nal G£bor polg£ est÷ : Z£rt Lil6si el6terjeszt6seink nincsenek.

2.1 Napirend

t£rgya!isokr61
tS koztat6 az e16z6  l s 6ta tS nt fontosabb ese nyek 61,

Ha nal @abo  polgSr ester: Potggrmesteri t i koztat6 az e16z6 Lii6s 6ta tOrt6nt fontosabb
esem6nyekr61, t8rgyalgsokr61. Olvastak az anyagot. K t h tig szabads gon voltam, az
alpoig rmester Or hetyettesitett. K rd s, 6szrev tet a t&j6koztat6val kapcsolatban van-e?
Amennyiben nincs,  s elfogad]a'k a taj koztat6t, k zfettartgssai ielezz ko EgyhangO.
KOsz6nOm sz peno

A k pviseli-testQlet 6 igen   ÷gyhan9  = avazattal, ÷llenszavazat 8s ta 6zkod9s
n £1kil az al bbi hat<¢rozatot ho a"

20112021 .(×1.24.) Kt. h.
Tirgy: Polg<¢rmesteri tai koztat6 az ei6z6 OlSs 6ta tOrtent fontosabb esem nyekr61,
t rgyal sokr61

ttATAROZAT

i.
,]

A k £pvisel6-testQiet a polg£rmesteri t&j koztat6 az e16z6 Oils 6ta tOrt nt fontosabb
esem £nyekr61, t&rgyal&sokr61 megt£rgyalta, azt tudom&sul veszi. Lej£rt hat£ridejQ hat£rozatok
nem voltak.

Err61 6Aesit6st kap"



- F6adeak k6zs6g Poigiirmestere
- F61deAk-Of6Ude ik k6zs6gek Jegyz6]e

4./Napirend
EUSterjeszt6sek

I. Ei6ter]esztSs
Helyi ad6 rendeletek felQlvizsg&lata

HajHal G£bor polg£rmester: P6nzOgyi 6s 0gyrendi Bizottsig is t&rgyalta.

PAl Ferenc P Hzigyi 6s K6zbeszerz6si Bizottsig ÷tn6ke: P6nzOgyi Bizottsig tirgyalta.
EIfogad<¢sra javasoJjuk a k6pvisel6-testOlet fel6.

Herczegn6 Varga Anik6 Ogyrendi B[zotts g elnike: 0gyrendi B[zotts&g is tirgyaita.
Szint6n ]avasoU]uk elfogad< sra a k6pvisel6-testOlet fel6o

Ha]hal GAbor potgArmester: K6rd6s, 6szrev6tel ezzet kapcsoiatban? Javaslom, bogy a
k6pvisel6-testOlet 2022. 6vre a maganszem6[yek kommunSiis ad6]a m6 6k6t ne emel]e, a
helyi ipar{iz6si ad6 rendeletet vgttozatlanul hagyja, valamint Oj ad6nem bevezet@s6t nero
tervezio Aki ezzel egyet@4, k6zfeltad< ssat szavazzono EgyhangO. K6szOnOm sz6pen.

A k6pvisel6-testQt÷t 6 igen -- ®gyha gQ -- szavazattal  ÷U[enszavazat 6s taA6zkodAs
n IkQl az alabbi hatirozatot hozza:

20212021 .(Xl.24.)Kt.h.
Tirgy: Helyi ad6 rendetetek fetOlvizsg&lata

I-IATAROZAT

FOide<¢k  KOzs6g  Onkorm nyzat&nak  K6pvisel6-testQlete  a  helyi  ad6rendeletek
feiOtvizsg£lat&r61 sz616 el6ter]eszt6st megt&rgyalta 6s az al&bbi hat<¢rozatot hozza"

A K@pvisel6-testOlet 2022. @vre a   - magAnszem@lyek kommund41is ad6ja m@rt@k@t
nero emeli,

- helyi iparQz@si ad6 rendeletet valtozatlanul hagy]a,
- ui ad6nem bevezet s t nero terv®zi.

Errd! 6rIesit .st kay:
- F61de ik KOzs £gi Onkorminyzat Potgirmestere,
- FOIde<¢k-OfOideik kOzs6gek Jegyz6je,
- FOide<¢ki KOzOs ©nkorm<¢nyzati Hivatat Ba]uszn  BL]za O!ga f6et6ad6

2- IlSter eszt6s
F61de£k I1. sz£ e h£ziorvosi kSrzet o osi rendel6 felQjitisa a BelQgy iniszt6riu 
6nkorm nyzati fetadatellgt st szolg£16 f÷jlesztSsek t mogat sa keret n belil mSszaki
eileHir kiv<¢laszt<Csa

Hajnal G bor polg&rmester: P6nz(igyi 6s 0gyrendi Bizotts&g is t&rgyaRa.

P< i Ferenc PSnzigyi 8s K6zbeszerz si Bizottsig ÷tn6k÷" PSnzOgyi Bizotts£g t<¢rgyalta.
Elfogad, sra javasoljuk a k ipvisel6-testOlet fete.

14÷rczegn  Varga A iR6 0gyrendi BizottsAg eln6k÷: 0gyrendi Bizotts<¢g is t&rgyaita.
SzintSn javasoljuk elfogad<¢sra a kSpvisei6-testOlet fei £.



Ha]hal G£bor polgirmester: K6rd6s, 6szrev6tet ezzel kapcsolatban? A FOide ik II. sz imO
h£ziorvosi  kOrzet  orvosi  rendel6  felOjit£s£ra  a  Bel/gyminiszt6rium  Onkorm&nyzati
feladateMl&t£st szolg&16 fe]aeszt6sek t&mogat£sa keret6n belOl a F61de&k tl. sz&mO h iziorvosi
k6rzet orvosi rendel6 feUQjit&sa vonatkozas£ban mQszaki eilen6ri szolg iatatis tev6kenys6g
elv6gz6s6re a legalacsonyabb 6sszegQ egy6sszegQ eltenszolg£ltat&st ad6 aj&nlattev6t, a
SZTEM0 [!IPiTESZIRODA Kft-t bizza meg 6sszesen" brutt6 800 000 Ft 6sszeg6rt megbizisi
szerz6d £s keret6ben. Aki ezzel egyet6R, k6zfeltaRissal szavazzon. EgyhangQ. KOsz6nOm
sz6pen.

A k pvisel6-testi!et 6 igen--÷gyhangQ = szavazattal  ÷llenszavazat 6s ta 6zkod s
n61kQl az al bbi rendeletet ho a"

2@3/2@21 .(XI.24.}Kt.h.
Tirgy: FOlde£k II. szimQ hiziorvosi k6rzet orvosi rendel6 felOjitisa a £elOgyminiszt6dum
6nkorminyzati feladatell£t£st szolg£t6 fe]ieszt6sek timogatisa keret6n belOl mOszaki etlen6r
kivilasztisa

t-tATAROZAT

FildeAk      Gnkorm£nyzat   K@pvisel6-testilet÷   IIagyaro 's g   helyi
6nkorm£myzatair61 sz616 20!1. @vi CL  XIX. t6 @ny 106. § (2} bekezd6s6ben0 valamint
a 107. §-ibaH biztositott tula]donosi  ogk6r b÷  ÷ljirva, figyelemmel a Beligyminiszterium
BMOFT/6-9!2021 szimO timogat6i okirat&ra a F61d R 11° szimi hizion osi k6rzet o vosi
÷ndel6 felQjitisi a a BelQgyminiszt °iu  O hor inyzati feladatell/t£st szolgil6

f÷ leszt seR t£ ogat£sa keret s belQl m{]szaki elten6r kivilasztasir61 az alibbi d6nt st
ho a"

F61deik K6 @gi Onkor inyzat K@pviset6-testQtet÷ a 202!. november 15-en megkOld6tt
,,A]£nlatk@r@sre" hat£rid6ben @rkezett 3 db @ £nyes @s kiirgsnak megfelelt  irajgnlat
@rt@kel@se alapjin - a F61de£k I1. $zi Q hiziop,¢o$i k6Fzet o o8i  ÷nd÷16 felQjit£s£ra a
II÷lQgy iniszt6riu  Onkor £nyzati feladatellit£st szolg£16 fejleszt sek ti ogatisa
keretSn belQl a BetQgyminisztSrium BM©FTt6-9/2021. sz£mO t&mogat6i okirat&ban
megillapitott 760 000 Ft 8s az ©nkorm&nyzat £ltal biztositand6 40 000 Ft 0net6
figyelembevStet £vel- a F61de£k 11. sZ&mL] hiziorvosi kOrzet orvosi rendel5 felQ itisa
vonatkozis£ban  mQszaki  ellen6ri  olgiltatis  tev6kenys6g  elv6gz6s/re  a
legalacsonyabb 6sszegQ egyisszegQ ellenszolg/ltat£st ad6 a inlattevit,

a SZTF_MI EPiTESZIROBA KI-t (6720 Szeged, F6fasor 82/a. Ad6szim" 22683861-2-06 E
mail info@sztemi.hu) bizza  ÷g 6sszes÷ °  ett6"  29 921 Ft + 27% AFA azaz brutt6
800 000 Ft 6sszeg6rt megbiz si szerz6d s keret6be .

A K6pvisel6-testQiet felhatatmazza a polg£rmestert a megbiz&si szerz6d £s megk6t sSre,
ai iris£ra.

Err61 6rtesit st Rap:
- F61de&k k6zseg polg irmestere
- FOide£k-(i:)fOide&k k6zs6gek jegyz6je
- KOH p6nz/gyi csoport



3o El6ter eszt s
F lde k, V s rhelyi Uo 1 9/A sz m alatti ingatlan b6det ir&nti k6relem

Ha nal G bor polg rmester: P6nzQgyi 6s 0gyrendi Bizotts&g is t&rgyaltao

P I Ferer c P6r zQgyi 6s K zbeszerz6si BizottsA9 eln ke° P6nzOgyi Bizotts&g t&rgyalta. Az
6pOlet  nem  felei  meg,  fOt6skorszerQs[t6s,  tov&bbi  felO]it&sok  szOks6geltetnek  a
rendbet6tel6hezo   6nkorm,Cnyzat p<Cty&zat Qtjan k[v&nja feiO][tani. A k6pvisel6-testilet f÷16 a
,,B" hatgrozati javaslatot ]avasolja eifogadgsrao

Herczegn6 Varga AniR6 09yrendi BizottsAg eln6k÷° 0gyrendi BizottsAg is tArgyalta.
Szint6n a ,,B" hat&rozati javaslatot javasoljuk elfogadAsra a k6pvisel6-testObt fel6o

Ha]hal G bor po!gSrmest÷ °: K6rd6s, 6szrev6tet ezzel kapcsolatban? A szolg&lati iak&s r6sz
lakhatatlan. A polg r6r6k r6sz6re nem tudunk ott megfele!6 kOrOlm6nyeket biztos[tanio

Vas Tibor elnik: Ezt a k6relmet visszavon]uk.

Ha]hal G bor polg rmester: Rendben, elfogadjuk. Tov&bbi k6rd6s, @szrev6tel van-e?
Amennyiben nincs, akkor javaslom elfogadasra a kerelem visszavon&sato Aki ezzel egyet6¢ ,
k6zfeltar &ssal szavazzon. EgyhangOo K6sz6n6m sz6peno

A k pvisel6-test01et 6 iger - egyhangQ   szavazattal  elleHszav at 6s taA6zkodAs
n61kQl az alabbi hatAr atot hozza°

204/£02 so o24o) Kto so
TArgy: F61de&k, V&sarhelyi uo 19/A sz&m alatti in9atlan b6Het ir nti k6retem

HAT£ ZAT

FOlde&k K6zs6gi Onkormanyzat K6pvisei6-test01ete Magyarorsz&g helyi 6nkorm nyzatokr61
sz616 2011. 6vi CLXXXIX. tvo 107. §-&ban biztositott ]ogk6r6ben eij&rva, figyelemmel az
©nkorm nyzat tulaidonaban t6v6 lak&sok 6s nero lak&s c61j&ra szo19 !6 helyis69ek b6det6r6!
6s elidegenites6r6t sz616 14t2019. (XI.28o)Kto rendelet 23. § (1), (2) 6s (3) bekezd6s6ben
fogtaltakra, megtargyaita a F61de&k K6zs6gi ©nkorm&nyzat tuta}don&t k6pez6 FOldeSk,
Vas&rhelyi u. 191A (volt rend6ri tak9s) 6s a F61de&k, Mak6i uo 38. alatti 6nkorm&nyzati tula]donQ
6nkorm&nyzati in9attan cser6j6r61 sz6t6 et6terieszt6st 6s az al&bbi d6nt6st hozza"

A K6pvisel6-testOlet nero adja b6rbe a FOtde k, V&s&rhelyi U o t9/A sz&m atatti ingatlan lak&s
r6sz6t a FOlde k Polggr6r EgyesOlet r6sz6re, mivel a FOtde&k Polggr6r EgyesOlet elnOke, Vas
Tibor Or a 2021o november 24. nap)gn taAand6 k6pvise!6-testOleti Ol6sen visszavonta az erre
ir&nyut6 k6relm6t.

rr61 6rtesit6st kap:
- A FOlde#,k K6zs6gi Onkorm&nyzat vezet6je
- A F61de&ki K6z6s Onkormanyzati Hivatai Jegyz6je
- F61deaki K6z6s Onkorm&nyzati Hivatal p6nzQgyi csoportja
- F61de&k Polg&r6r EgyesOlet, 6922 F61de&k, Szent L&szl6 t6r 1.

4. Et6ter eszt6s
Bels6 ellen6rz6s te ez6s÷ 2022.6vi bels6 ellen6rz6si te#]

Ha]hal G6bor polg r ester° P6nz0gyi 6s 0gyrendi Bizotts6g is targyalta.

P I Ferenc P6nzQgyi 6s K6zbeszerz si Bizotts£g eln0ke° P6nzOgyi Bizottsag t<Crgyaita.
Javasoljuk ennek etfogad,Csat a k6pvisel6-testOlet fel6.



Herczegn6 Varga Anik6 0gyrendi BizottsAg eln6ke: 0gyrendi Bizotts&g is t&rgyatta.
Szint6n javasoljuk eafogad&sra a k6pvisen6otestOlet fel6.

Ha]hal G£bor polg£rmesteF: K6sz6n6m sz6pen. K6rd6s, 6szrev6tel? Amennyiben nincs,
iavasiom, hogy az Onkorm£nyzat 2022. 6vi bels6 elten6rz6si tew6t fogadjuk et. Aki ezzel
egyet6rt, k6zfeitart£ssal szavazzon. EgyhangO. KOsz6n6m sz6pen.

A k@pviseU6otest6Uet 6 igen = ÷gyhang    szavazatta , el enszavazat 6s ta 6zkod s
n61kil az al£bbi hati ozatot hozza°

20512021 o(Xl.24.}Kt.h.
T£rgy: F61deik K6zs6gi Onkorm£nyzat Bels6 Elten6rz6si Rendszer Strat6giai Ellen6rz6si
Terve 2022-2025.6v

S£T£ Z£T

A FOtde k K6zs6gi ©nkormgnyzat K@pvisel6 testOlete a
tev@kenys@g@r6i sz616 et6ter]eszt@st megvitatta°

bels6 etten6rz6s, tervez6si

A F6tdeak KOzs6gi ©nkorm nyzat K6pviset6otesti3lete az etlen6rz6s6re 6sszeatlitott 2022.6vi
ellen6rz6si tervet az 1 5o szo melt6kletben foglaltak szerint elfogadjao

A hivatal vezet6je
Etlen6rz6si tervben foglaltak szennt

E 51 6 t÷s t6st Ra 
o A F61deak K6zs6gi ©nkorm9nyzat vezet6je

A F61de ki K6z6s Onkorm9nyzati Hivatal Jegyz6]e
o lrattSr
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Bevezetds

A kiSltsdgvetdsi szervek bels6 kontrollrendszer r51  s bels6 ellen6rzds r61 szdld 370/2011.
(XII. 31.) kormfinyrendelet 30. § elSirfisai alapjfin a bels6 ellenSrzdsi vezet6 strat giai
ell en6rzdsi tervet k szft, amely- tSsszhangban a szervezet hosszd tfivd cdljaival
meghatfirozza a bels5 eilen6rzdsre vonatkozd strat giai fejleszt seket a ktSvetkez6 ndgy  vre
vonatkozdan.

A belsb" ellen6"rzdsi rendszer

A bels6 ellen6rzds a Fi31defiki KOzOs Onkormimyzati Hivatal Szervezeti 6s mtik6d6si
szabi@zata alapjgm k6zvetlentil a k61ts6gvet6si szerv vezet6je alfi tartozik, - eleget tdve a
jogszabfilyi el6iritsnak o igy biztositva a bels6 ellen6rz6s funkcionfilis ftiggetlensdgdt.

A bels5 ellen6rz6si szervezet hatdkOre kiterjed az tSnkormfinyzatra ds a helyi nemzetisdgi
6nkormfinyzatokra,  az  filtaluk  feliigyelt  ktilts6gvet6si  szervekre  (6r ormfiayzati
intdzmdnyekre), Onkormgmyzati Tfirsulfisokra, valamint alkalmazni kell a t6bbsdgi irfinyitfis
alatt mtik6d6 gazdasfigi tfirsasfigokra, illetve a nemzetk6zi tfimogatfisok kedvezm6nyezetteire,
ds az 5nkormfinyzat kiSlts6gvetds6b61 c6ljelleggel nytijtott tfimogatfisok kedvezm6nyezett
szervezetek, szemdlyek ellen6rzds6re.

A bels6 ellen6rzds tev6kenys6get a hatfilyos, vonatkoz6 jogszabfilyok"
o  Magyarorszfig helyi 6nkormfinyzatair6! sz616 2011. Evi CLXXXIX. ttSrv6ny (MiSty.)
o  a helyi i3nkormfinyzatok ds szerveik, a k6ztitrsasfigi megbizottak, valamint egyes centri lis

a!firendeltsdgti szervek feladat- ds hatfisk6reir61 sz616 1991.6vi XX. t{Srvdrq (Htv.),
o  az fillamhfiztartfisr61 sz616 2011.6vi CXCV. tv, (Aht.),

az fillamhfiztartfis v6grehajtfisfir61 sz6!6 368/2011. (XII. 31 .) Korm. rendelet (, .vr.),
-  a k{51ts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszer6r6! 6s bels6 ellen6rz6s6r61 szd16 370/2011.

(XII. 31.) Kormfinyrendelet (Bkr.),
o  valamint a nemzetk{Szi 6s hazai pdnztigyi irfinyelvek, mddszertani i tmutatdk:
°  az fillamhfiztartfis bels6 kontroll rendszerdnek fejleszt si stratdgifija,
o  az egyes ellen6rz6sekre vonatkoz6 mddszertani f tmutatdk,
o  a Bels6 Ellen6rz6s Szakmai Gyakorlatfinak Standardjai,
o  az fillamhfiztartfisdrt felel6s miniszter filtal kiadott Bels6 Ellen6rzdsi K6zik6nyv minta, i11.

az alapjfin kidolgozott K6zik{Snyv,
o  az Etikai Kddex szerint v6gzi.

A bels6 ellen6r/ellen6rzdsi vezet6 strat6giai ellen6rz6si tervet k6szit, amely - tSsszhangban a
szervezet hosszti tfivti cdljaival - meghatfirozza a bels6 ellen6rz6sre vonatkoz6 stratdgiai
fejlesztdseket a k6vetkez6 ndgy 6vre, 6s az alfibbiakat tartalmazza:

a) a hosszti tfivfi cdlkittizdseket, strat6giai c6lokat;
b) a bels6 kontrollrendszer filtalimos 6rt6kel6s6t;
c) a kockfizati tdnyez6ket 6s 6rtdkeldstiket;
d) a bels6 ellen6rzdsre vonatkoz6 fejleszt6si 6s k6pz6si tervet;
e) a sztiksdges er6forrfisok felm6r6s6t els6sorban a 16tszfim, k@zetts6g, tfirgyi feltdtelek

tekintet6ben;
j) az a)-c) pont alapjfin meghatfirozott ellen6rzdsi prioritfisokat ds az ellen6rzdsi

gyakorisfigot.
A stratdgiai ellen6rz6si tervet sztiks6g szerint felti! kell vizsgfilni.
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A Bkr. drtelm4ben a strat4giai ellen6rz4si tervet a bels6 elien6rz4sei vezet6 kockfizatelemzds
alapjfin k4sziti 4s a kiJlts4gvet4si szerv vezet6je hagyja jdvai.

Az 0nkormfinyzat rendelkezik a hosszi  tfivti c41okat is kije1016 szervezeti strat4gifival,
feladattervvel, amelyet a bels6 ellen6rz4s a strat4giai ellen6rz4si terv elk4szit4s4n41
figyelembe vesz.

A strat giai tervo

o  hosszti tfivra hatfirozza meg a bels6 ellen6rz4s c41jfit, valamint tevdkenys4g4nek 4s
fejleszt4s4nek irfinyait;

o  segit abban, hogy a bels6 ellen6rz4s c41jfinak megvaldsitfisfit ne a megl4v6 felt4telek
korlfitozzfik, hanem megtalfilja an:aak a mddjflt, hogy a c41ok el4r4s4hez szt ks4ges
feltdteleket el6re fitgondoltan megteremtse;

o  a rendelkez4sre fil16 informficidk rendszerez4se 4s a kockfizatelemz4s r4v4n lehet6v4
vfilik az er6forrfisok optimfilis tervez4se 4s elosztfisa, illetve az ellen6rz4si c41kitfiz4sek
hat4konyabb meghatfirozfisa;

o  a strat4giai terv hozzfljfirul a bels6 ellen6rz4s- 4s filtala a kiJlts4gvet4si szerv
cdljainak eldr4s4hez, eredm4wess4g4hez;

,  a stratdgiai terv lehet6v4 teszi a bels6 ellen6rz4s tev4kenys4g4nek, c41jfinak jobb
megdrt4sdt a k01ts4gvetdsi szerv szfimfira;

÷  a stratdgiai terv k4pezi az alapjfit az 4yes ellen6rz4si tervneko

A szervezeti c4!ok azonositfisa 4s elemz4se kijel01i a bels6 ellen6rz4s szfimitra, hogy hossz 
tfivon mely tert letekre, folyamatokra koncentrfilja az ellen6rz4si er6forrfisokat.

A strat4giai ellen6rz4si terv nero konkrdt ellen6rz4si feladatokat, hanem a bels6 ellen6rz4s
itfog6 c41jaira, a folyamatok kockfizataira 4s a bels6 ellen6rz4s, fejleszt4snek irfiwfira
vonatkoz6 megfillapitfisokat tartalmaz.

A hossz6 tdv6 cdlkftg&dsek, az azzal  sszhangban gdvg belsg ellengrzdsf sCratdgfaf cdlok

A szervezet hosszfi t vi  c kitfiz sefi°

-  a kdpvisel6-testiilet tev4kenys4g4t a t0rv4nyess4g, hat4konysfig 4s eredm4nyess4g
szempontjainak szem el6tt tartfisfiva! kell v4gezni;

-  a k0zsdgi civil szervezetekkel, pfirtokkal, egyhfizakkal t0rtdn6 egyttttmfik0dds;
-  regionfilis ds nemzetk6zi egyfittmfik6d4s er6sit4se;
-  szolgfiltat6 k0zigazgatfis fejleszt4se;
-  lakossfiggal val6 kapcsolattartfis;
-  nevel4sbe t0rtdn6 befektet4s;
-  a sport, mint az eg4szs4ges 41etmdd 4s 41etmin6s4get meghatfiroz6 t4nyez6 biztosftfisa;
-  k6zmfivel6d4s eldrhet6 min6s4ggel;
-  a szocifilis ellfitfisoknfil a rfiszorultsfig 4s az emberk0zpontfisfig elv4nek 4rv4nyesit4se;
-  k6zs4g tizemeltet4si feladatok e!lfitfisa;
-  vizgazdfilkodfis, hullad4kgazdfilkodfis, n0v4nyv4delem 4s szflnyogirtfis biztosftfisa;
- jfirdfik, flthfildzat fejleszt4se;
-  k6rnyezetv4delem, k0ztert let- 4s parkgondozfis gondozottabb, rendezettebb ellfitfisa,

valamint a gondozfis alfi vett ter iletek b6vft4se;
-  telepfildsfejleszt4si cdlok, fejleszt4sek;
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-  k0rnyezetv4delemmel 0sszeffigg6 beruhfizfisok, szennyvizcsatorna-hfildzat eurdpai
szintfi megvaldsitfisa, hullad4klerakfisi technoldgia kialakitfisa, valamint a megfijul6
energia-program kidolgozfisa 4s megvaldsitfisa;

-  intdzm4nyfejleszt4si c41ok megvaldsitfisa, mfiem14kv4delem biztosititsa;
-  akadfilymentesit4s tovfibbfejleszt4se, ipari park, az eg4szs4gfigy  4s sportolfisi

lehet6s4gek fejleszt4se, tovfibbfi a vfirosk4p javitfisa;
-  p4nzfigyi- 4s vagyongazdfilkodfis, tovfibbfi a ki51ts4gvet4si politika stabilit isa, illetve

0ner6k4pess4g niSvel4se.

A bels6 dlen6rzdsnek alapvetSen a vezet4s k0zvetlen tfimogatdi szerep4t kell biztositania. Az
iSnkormfinyzat, k0Itsdgvet4si szervei 4s gazdasfigi tfirsasfigai mfikiSd4si felt4teleinek javitfisa,
hat4konysfigfinak n0vel4se 4rdek4ben hosszfi tfivon a rendszerszem141etfi ellen6rz4sekre kell
kiemelt hangsfilyt helyezni.
A szabi@szerfis4gi, p4nzt gyi, rendszer.o 4s teljesitm4ny tipusS, valamint az informatikai
rendszerek vizsgfilatai  alapjfin javastatokat kell megfogalmazni  a vezet4s r4sz4re a
gazdasfigos, hat4kony ds eredm4nyes mfik0dds fejlesztds4re, a feltfirt kockfizati t4nyez6k,
hifinyossfigok kikfisz0b014se drdek4ben.
A nemzetk0zi bels6 eIlen6rz4si standardok 4s a Bels6 Ellen6rz4si K4zik0nyvben foglaltak
szerint tanficsaddi tev4kenysdggel is hozzi  kel! jfirulni a szervezeti 4s vezet6i c41ok
el4r4s4hez.

A be s5 eHengrz s strat giai c jai

A Bels6 Ellen6rSk NemzetkSzi Szervezet4nek 2100. szfimi  gyakorlati standardjfinak
meghatfirozfisa szerint a bels6 ellen6rz4si tev4kenys4g rendszerszeml41etfi megk0ze!ft4ssel 4s
mddszeresen 4rt4keli, i11. fejleszti az ellen6rziStt szervezet kockfizatkezel4si, kontroll 4s
szervezetirfinyitfisi rendszerek, eljfir isok hat4konysfigitt 4s hozzitjfirul azok javitfisfihoz.

Az Aht-ban 4s a Bkr-ben foglaltaknak megfele16en az fillamhfiztartfisi kontroIlok alapvet6
c41ja az fillamhfiztartfisi p4nzeszkiSz0kkel, vagyonnal t0rt4n6 szab ilyszerfi, szabfilyozott,
gazdasfigos, hat4kony 4s eredmdnyes gazdfilkodfis biztositfisa.

A bels6 ellen6rz4snek 4s a vezet4snek feladata annak vizsg ilata, hogy a vezet4s filtal
kialakitott ds mfik0dtetett kockfizatkezeldsi, ellen6rz4si, irfinyftfisi rendszerek 4s eljfirfisok
megfelelnek-e k0vetelmdnyrendszernek.

Az ellen6rz4s hatdk0re kiterjed mind a jogszabfilyok, mind a felhatalmazfis 4s a sajfit
hatfisk0rben helyileg kiadott szabfilyzatok, irfinyelvek, eljfirfisok pontos betartfisfinak,
betartatfisfinak ellen6rz4s4re.

Az ellen6rz4si rendszer keretdben a folyamatos 4s rendszeres ellen6rz4s alapjainak
megteremt4se, a tovfibbfej!eszt4s r4v4n a kiSrnyezeti vfiltozfisokra vfilaszo16 -kills6 4s bels6 

ellen6rz4s, amely k0veti"

-  a kSzigazgatfisi - fillami - helyi - rendszert;
-  a telepOl4si 6nkormfinyzati rendszert;
-  a tfirsulfisi rendszert, a kSz0s hivatali   int4zm4nyi rendszert;
-  a kOzfeladatok, a feladat- 4s hatfisk0ri rendszert, a helyi k0zszolgfiltatfisok rendszer4t, a

feladatellfitfis mddj fit,
-  a gazdfilkodfis finanszirozfisi rendszerdt,
-  a gazdfilkodfis bels6 kontrollrendszer4t;
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a szervezeti - strukturfilis vfiltozfisok rendszerdt.

A bels6 kontrollrendszer a kockfizatok kezel s re a tfirgyilagos bizonyossfig megszerz se
drdekdben kialakitott folyamatrendszer, amely azt a cdlt szolgfilja, hogy:
-   a kNtsdgvetdsi szerv szabfilyszerfien valdsftsa meg f8 cdljait ds azt a meghatfirozott

kiJvetelmdnyekkel 6sszhangban hajtsa v gre,
°  teljesftse az elszfimolfisi k telezettsdget,
-  megvddje a szervezet er6forrfisait a vesztesdgekt61 ds nero rendeltetdsszerfi hasznfilatt61.

A jegyz6 k6teles kialakftani ds biztosftani o az fillamhfiztartfis rt felelgs miniszter filtal
kiSzzdtett mddszertani fitmutatdk, valamint a nemzetkiJzi bels6 ellen6rzdsi standardok
figyelembe vdteldvel - a bels6 ellenSrzds szabfilyos ds folyamatos mfikt dtet6sdt. A helyi

nkormfinyzat bels6 ellen6rzdse keretdben gondoskodni kell a felfigyelt k61tsdgvetdsi szervek
ellen6rzdsdr6  is.

A be s8 komroHrendszerek  r 6ke se

A kiJltsdgvet si szerv vezet6je fele16s a bels6 kontrollrendszer keretdben- a szervezet minden
szintj n drvdnyest !6 - megfele16"
a) kontrollkSrnyezet,
b) kockfizatkezeldsi rendszer,
c) kontrolltevdkenysdgek,
d) informficids ds kommunikficids rendszer,
e) nyomon kiJvetdsi rendszer (monitoring) kialakitfisfi rt, mfikSdtetds rt  s fejleszt6sd rt.

A bels6 kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljfirfisokat 4s bels6 szabfilyzatokat,
melyek biztositjfik, hogy:
a) a kNtsdgvetdsi  szerv valamermyi  tevdkenysdge ds  cdlja  t sszhangban legyen a

szabfilyszerfisdggel, szabfilyozottsfiggal, valamint a gazdasfigossi g, hatdkonysfig ds
eredmdnyessdg kiJvetelmdnyeivel,

b) az eszk6ziSkkel  ds forrfisokkal val6 gazdfilkodfisban ne kerfiljiJn sor pazar!fisra 
visszadldsre, rendeltet sellenes felhasznfilfisra,

c) megfelel6, pontos  s naprakdsz informficidk filljanak rendelkezdsre a kt ltsdgvetdsi szerv
mfik6ddsdvel kapcsolatosan,

d) a bels6 kontrollrendszer harmonizficidjfira ds  sszehangolfisfira vonatkoz6 jogszabfilyok
vdgrehajtfisra kert ljenek a mddszertani fltmutatdk figyelembevdteldvel.

A k61tsdgvetdsi szervek bels6 kontrollrendszerdt az fillamhfiztartfisdrt felel6s miniszter filta!
k Jzz tett mddszertani titmutatdk megfele16 alkalmazfisfival kell kialakitani ds mfikiJdtetni.

A kiJltsdgvetdsi szerv vezet6je kiJteles olyan kontrollkiJrnyezetet kialakitani, amelyben:
a) vilfigos a szervezeti strukttira,
b) egydrtelmfiek a felel6ssdgi, hatfisk6ri viszonyok ds feladatok,
c) meghatfirozottak az etikai elvfirfisok a szervezet minden szintjdn,
d) fitlfithat6 a humfiner6forrfis-kezelds.

A k61tsdgvetdsi szerv vezet6je k6teles:
-  olyan szabfilyzatokat kiadni, folyamatokat kialakitani ds mfikiJdtetni a szervezeten beliil,

amelyek  biztositjfik  a  rendelkezdsre  fi!16  forrfisok  szabfilyszerfi,  szabfilyozott,
gazdasfigos, hatdkony ds eredmdnyes felhasznfilfisfit,

o  elk szfteni  s rendszeresen aktualizfilni a k lts gvet si szerv ellen6rz si nyomvonalfit,
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amely a k01ts4gvet4si szerv mfik0d4si folyamatainak sz0veges, tfiblfizatokkal vagy
folyamatfibrfikkal szeml41tetett leirfisa, amely tartalmazza kfili3n0sen a felel6ss4gi 4s
informficids szinteket 4s kapcsolatokat, irfinyitfisi 4s ellen6rz4si folyamatokat, lehet6v4
t4ve azok nyomon k0vet4s4t 4s utdlagos ellen6rz4s4t,
integrfilt kockfizatkezel4si rendszert mfiki3dtemi, melynek sorfin fel kell m4rni 4s meg
kell  fillapitani  a  kNts4gvet4si  szerv  tev4kenys4g4ben,  gazdfilkodfisfiban  rejl6
kockfizatokat, valamint meg ke!l hatfirozni az egyes kockfizatol&al kapcsolatban
szfiks4ges intdzked4seket, valamint azok teljesit4s4nek folyamatos nyomon ki3vet4s4nek
m6djfit,
a  szervezeten  belial  kontrolltev4kenys4geket  kialakitani,  melyek  biztositjfik  a
kockfizatok kezel4s4t, hozzfijitrulnak a szervezet c41jainak el4r4s4hez,
olyan rendszereket kialak tani 4s mfik0dtetni, melyek biztositjfik, hogy a megfelel6
informficidk a megfelel6  id6ben eljutnak az illet4kes szervezethez, szervezeti
egysdghez, illetve szem41yhez,
az informficids rendszerek keretdben a beszfimolfisi rendszereket figy mfik0dtetni, hogy
azok hat4konyak, megbizhatdak ds pontosak legyenek, a besz imolfisi szintek, hatitrid6k
4s m6dok vilfigosan meg legyenek hatfirozva,
kialakitani a szervezet tev4kenys4g4nek, a c41ok megvaldsitfisfinak nyomon kiSvet4s4t
biztosit6 rendszert, mely az operativ tev4kews4gek keret4ben megvaldsu16 folyamatos
4s eseti nyomon k0vet4sb61, valamint az operativ tev4kews4gekt61 ft ggetlenO1 mfikiSd6
bels6 ellen6rz4sb61 fill.

A helyi 0nkormfinyzatoknak, mint az fillamhfiztartfis alrendszer4nek, a bels6 kontrollrendszer
keret4ben, a kontrolltevdkenysdg rdszekdnt biztositani kell a folyamatba 4pitett, e16zetes,
utdlagos 6s vezet6i ellen6rz4st az alfibbiak vonatkozfisfiban:

a) a pdnziigyi dOntdsek dokumentumainak elkdsz#dse (ide4rtve a k01ts4gvet4si tervez4s, a
k0telezettsdgvfillalfisok, a szerz6d4sek, a kifizet4sek, a tfimogatfisokkal va16 elszfimolfis, a
szabfilytalansfig miatti visszafizet4sek dokumentumait is),
b)  a  pdnz igyi  kihatdsft  ddntdsek  cdlszer£sdgi,  gazdasdgoss@i,  hatdkonysdgi  ds
eredmdnyessdgi szempontd megalapozottsdga,
c) a kO[tsdgvetdsi gazddlkodds sordn az el6zetes 4s utdlagos p4nzt gyi ellen6rz4s, a pdnziigyi
ddntdsek szabdlyszerfisdgi ds szabdlyozottsdgi szempontbdl tdrtdn(4 jdvdhagydsa, i!letve
ellenjegyzdse,
d) a gazdasdgi esemdnyek elszdmoldsa (a hatfilyos jogszabfilyoknak megfelel6 k6nyvvezetds
4s beszitmoliLs) kontrollja tert let4no

A k01ts4gvet4si szerv vezet6je kOteles a k01ts4gvetdsi szerv bels6 szabfilyzataiban a
felel6ssdgi k6r6k meghatfirozfisfival legalfibb az alfibbiakat szabfilyozni:

-  engeddlyezdsi ds jdvfihagyfisi kontrolleljfirfisokat,
-  a dokumentumokhoz 4s informficidkhoz val6 hozzfif4r4st,
-  valamint a beszfimolfisi eljfirfisokat.

Folyamatok  s folyamatgazdfik
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KS % gvet si f6 5sszegek te ez sfi,  egva 6su sfi fo yamata

ErtOkalkotfis f6bb jellernz6fi
1. Fels6 szintfi vezetds

2. E16irfinyzat teljes016s

Folyamatok
1. 1.   K61ts gvet s    tervez s
bevdteli o|dal
1.2. KNts gvetds tervez s kiadfisi
oldal
1.3. Osszehangolfis bevdtelek ds
kiadfisok k Sz Stt, kormfinyzati
funkcidk megoszlfisfiban
2.1.   Bev teli oldal teljesal se
alakulfisfinak figyeldse

Jegyz6
Follyam affelell6s k

Jegyz6, szakfeladatok felel6sei

Jegyz6

2.3.   Kiadfisi oldal teljesOl se,
alakulfisfinak figyel6se

2.2.   Bevdteli oldal b6vff si
lehet6sdgeinek feltfirfisa

P6nztigyi vezet6/tigyint6z6

Jegyz6

Pdnzagyi vezet6 agyintdz6 /
Szakfeladatok felel6sei

A k ts6gvet6sen be fi e 6firgnyzat megva dsalgs  fo yamata

Ert ka kotfis fhbb jeHemz6fi
1. E16irfinyzat gazdfilkodfis

2. Likviditfis m enedzselds

3. E16irfinyzat mddosfffis

Fo yamatok
1. 1.   Az el6irfinyzatok
felhasznfilfisa

!. 2. A tfimogatfisokra vonatkoz6
filtalfinos szabfilvok betartfisa

1.3. A szemdlyi juttatfisi
el6irfinyzat gazdfilkodfis

1.4.   A felfijfffis, beruhfizfis
el6irfi_nyzat gazdfilkodfis
2.1. Az el6irfinyzatok id6beni
lek6t s nek ds p nzagyi
teljesit s nek 6sszhangja
2.2. A r Svid lejfiratfi hitelek
ig nybevdteldre indffvfiny
2.3. Hosszfii lejfiratfi hitelek
visszafizet sdre likviditfisbiztosfffis
3.1. Az el6irfinyzat m ddosftfisok
engeddlyokirati meg l te
3.2. Az el6irfinyzat
mddositfisokhoz kapcsoldd6
6nztio i forrfis biztositfisa

.....  P     ,Y  .....

Fo vam atfeM6sSk
Jegyz6
kormfinyzati funkcidk szerinfi
felel6st k
P nztigyi vezet6/agyint z6

Jegyz6

Kormfinyzati funkcidk feM6sei,
Projektvezet6k
P nzagyi vezet6/agyint z6

P nzagyi vezet6 iigyint z6 /

Jegyz6/Pdnztigyi vezet6/tigyint z6

PdnzOgyi vezet6/tigyint z6

P nztigyi vezet6/tigyintdz6

A ta finos  kockfizatok fe rn r se
kockfizat szfintj nek meghatfiroz isa)

(kockfiza ok azon sffgsa, kockfizafi , nyez6k,
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A bev4teli e16irfinyzat meghatfirozfisfinak 4s teljest lds4nek kockfizata
(k01ts4gvet4si tervez4s bev4teli oldal folyamatfihoz kapcsoldddan)

Kockdzat leh'dsa

1. A k01tsdgvetdsi szerv
bev4teli el6irfinyzata
magas 0sszegfi bev4teli
0sszetev6ket ir el6
2. A bevdteli 0sszetev6k

egyes  t4nyez6i
elmaradnak a tervezett61

1o 1. Folyamat
sszkockfizata

Hatds

Magas

BekOvetkezdsi
val6sziniisdg

KOzepes

Kockdzat

K Szepes Alacsony

Magas

Alacsony

KSzepes

Megjegyz4s:   Egyes iSnkormfinyzatok csak biztos bev4teleket tera/eznek meg, A kis 6nkormfinyzatok

sebezhetSs4ge magas.

A kiadfisi el6irfinyzat meghat irozfisa 4s teljes(ilds4nek kockfizata
(k0 lts4gvet4si tervez4s kiadfisi oldal folyamatfihoz kapcso t 6ddan)

Kockdzat leirdsa

1. A k01ts4gvet4si szerv
kiadfisi elNrfinyzata
alacsony 0sszegfi kiadfisi
0sszetev6ket ir el6
2. A kiadfisi 0sszetevfk
egyes t4nyez6i t611@ik az
el6irfinyzatot
3. A feltigyelet alfi tartoz6
intdzmo;nyek
kOltsdgt611@dse miar 
mfikOd4si e!4gtelens4g
14__@bet fel

4. A kiadfisi 6sszetev6k
felrn4r4s4n6l    nero
pontosan veszik szfimba
a      megval6sult
fejlesztdsek miatt
bel@6 azemel4s
kOltsdgkihatfisaR
1.2. Folyamat
sszkockfizata

Hatds

Magas

BekOvetkez si

valOsz[ _
K0zepes

Kock&at

Magas

KOzepes

Alacsony

Alacsony

Alacsony

K0zepes

Magas

Alacsony

KOzepes

Alacsony

K zepes

A kiadfisi el6irfinyzatok igdnyekhez viszonyitott szfikOss4ge
(kO l ts4gvet4si tervez4s kiadfisi olda! folyamatfihoz kapcso 16ddan)
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Kockdzat leirfisa Hatds Bek6vetkezdsi
val6szinh'sdg

Kockdzat

1. A kOlts4gvet4si
javaslat, az irfinyelvek
alapjfin nero veheti teljes
k0rfien figyelembe az
ig nyeket (kiadfis)
2. Az elemi k01ts4gvet4s
megfillap tfisa tovfibN
k01ts4gcs0kkent4st
val6sit meg
1.3, Folyamat
kock zata

K0zepes Magas

AlacsonyK0zepes

K Szepes

Alacsony

KSzepes

Az el6irfinyzat lek0t4si nyilvfintartfisok pontatlansfigfibdl ered6 kockfizat
(el6irfinyzat felhasznitl is folyamatfihoz kapcsol6ddan)

Kockdzat leirdsa

!. A lek0tOtt
e!6irimyzatok
nyilvfintartfisa nero teljes
k0rfi
2. A szerz6d4s
nyflvfintartfisok r0gzit4se,
p4nzt gyi titemez4seinek
likviditfisi kOvet4se,
fithfizdd6 hatfisok
r0gz tdse nero teljes kOrfi
1.4o Fo yamat
5sszkockfizata

Hatds

K0zepes

K0zepes

Bek6vetkezdsi
val6sz&h'sdg

Alacsony

K0zepes

Kockdzat

K0zepes

K0zepes

KOzepes

A jogszabfilyi e16irSsok 4rtelmez4sdben 4s betartfisfiban rej16 kockfizatok

Kock&at leirdsa

1. A t0rv4nyi el6irfisok be
nero tartfisfiban rejl6
kockfizatok
2. Egyes mfikOd4si,
flletve szakfeladatok
magas jogi
bonyolultsfiggal birnak
3. A megk0t0tt
szerz6d4sek nero tartjfik
maximfilisan szem el6tt
az 0nkonnfinvzat 4rdekeit
4. A jogi-gazdasfigi
k0rnyezet hifinytalan
fitfogd ismerete nero
biztositott
1.5. Folyamat

Hatds

Magas

K0zepes

KOzepes

K0zepes

Bekdvetkezdsi,

val6sz&iis g

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Kockdzat

K0zepes

Alacsony

K0zepes

K0zepes

Osszkockfizata                                               KSzepes
Az er6forrfis optimfilis arfinyfinak megsdrtdsdben 4s felhasznfilfisi

szabfilytalansfigaiban rejl6 kockfizatok
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Kock6zat leirfisa Hatds BekOvetkez si
val6szinh'sdg

Kockdzat

KiSzepes

!o 6o Folyamat
sszkockfizata

Magas Alacsony

K0zepes

1. A mfik6dds, az
er6forrfis gazdfilkodfis
szabfilytalansfigfiban rejl6
kockfizatok
2. A mfikiSddsre ds
fejleszt&re forditand6
fon'fisok helyes
arfinyimak hosszfi tfivfi
megs rt se, fejleszt si
forrfishifiny, vagy egydb
ok miatt

K0zepes

K0zepes

K zepes

E16irfinyzat mddos t isok szabfilyainak be nero tartfisfiban rej16 kockfizatok
(likviditfis menedzseldse  s elNr inyzat mddos tfis folyamatfihoz kapcsoldddan)

Kock&at leirdsa

1. E16irfinyzat
m6dositfisok hatfisk0ri
szabfilyainak 6s
fe!alvizsgfilatfinak nero

_pontos v6az6se
2. E1Nrfinyzat
m6dositfisok nero id6ben
t6rt n6 v grehaitfisa
3. Az 6vk0zi mddositfisok
nyilvfintartfisa hem

_pontos ds relies k6rfi
4. Likviditfis menedzsel s
nem pontos 6s el6relfit6

1o 7. Folyamat
sszkockfizata

Hatds

K0zepes

KiSzepes

K0zepes

Magas

Bek6vetkezdsi
val6szinfis@

Alacsony

Alacsonv

Alacsony

Alacsony

Kockdzat

Alacsony

K Szepes

K0zepes

K6zepes

Alacsony

Nyilvfintartfisok, elszfimolfisok pontatlansfigfiban rejl6 kockfizatok

Kock&at leirdsa

1. Analitikfik teljes
k6rdnek pontos, zfirt
rendszerben val6
biztositfisa a f6k0nyvh0z
ti3rt6n6 illeszt6shez

2. Bizonylati fegyelem
megs6rt6s6ben rejl6

Hatds

Magas

Magas

BekOvetkezdsi
val6szinfisdg

Alacsony

Alacsony

Kockdzat

KOzepes

KiSzepes
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kockfizatok
3. nyilvfintartfisok nem
megfelel6s4g ben rejl6
kockfizatok
4. P@z%yi elszfimolfisok
pontossfiga, helyessdge

Magas

K0zepes

Alacsony

Alacsony

5. A p4nziJgyi
elszfimolfisok alapjfiul
szolgfil6 szfimviteli
nyilvfintartfisok
megfelel6s4ge,
hiteless4,ae
6. Az elszfimolfisok
esetleges nero
megfelel6s g4ben rejl6
kockfizatok
7. Helytelen
bevallfisokban rejl6
kockfizatok
1o 8o Fo yamat
iSsszkock zata

Magas

K0zepes

Magas Alacsony

Alacsony

Alacsony

K0zepes

Alacsony

K0zepes

Alacsony

Alacsony

KSze,pes

A tgmogat isok (normativa) ig4rty14se 4s elszfimolfisa kapcs in nero pontos 4rtelmezdsi
probldmfikban rej16 kockfizatok

(bevdtel tervez4s 4s e16irfinyzat gazdfilkodfis folyamatfihoz kapcsoldddan)

Kock&at leirdsa

1. A tfimogatfisok
(normativfik) jogszabfilyi
el6irfis szerinti
ig4nylds4ben, illetve
annak nem pontosan
megfelel6 ig4nyl4si
mddjfiban rejl6
kockfizatok
2. A titmogatfisok
(normativfik)
felhasznfilfisfiban 4s
elszfimolfisfiban a
jogszabfilyi el6irfisok
nem pontos
4rtelmez4s6ben rejl6
kockfizatok
1, 9. FoRyamat
iJsszkockfizata

K0zepes Alacsony

Hatds

KOzepes

BekOvetkezdsi
val6szinfis@

Alacsony

Kockdzat

Alacsony

Alacsony

Altacsony

A feladat finanszirozfis szabfilyainak pontatlan betartfisfiban rejl6 kockfizatok
(el6irimyzat gazdfilkodfis folyamatfihoz kapcsoldddan)
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Kockdzat leh'dsa Hat&' BekOvetkezdsi
val6szinh'sdg  

Kockdzat

1. A feladat finanszirozfis
okmfinyainak teljes
k'_drfis g ben hifinyossfig,
a feladatfinanszirozfis
kOrdbe vont
el6irfinyzatok
felhasznfilfisfinak, eljfirfisi
szabfilyainak be nero
tartfisa
2. A feladatfinanszirozfis

pdnzagyi
lebonyolitfisfinak
szabfilyossfigfiban, az
ell en6rzds nem teljes
kiJrfisdgdben a
beszfimolfisban, feladat
lezfirfisban felmerfil6
pontatlansfigban rejl6
kockfizatok
1.190 FoRyama 

sszkockfizata

K5zepes Alacsony

AlacsonyK Szepes

Alacsony

Alacsony

Alacsony

A kSzbeszerzdsi elji rfis alkalmazfisfin l a jogszabitlyi elS rgsok mulasztfisfiban rejl5
kockfizatok

Kock&at leirdsa

1. A kOzbeszerzds hem
megfe|el6 eljfirfisfira ki rt
kockfizat

2. A jogszabfilyokt61
elt&6 kOzbeszerzdsi
eljfirfis lebonyol[tfisfira
kialak tott szabNyozfisi
rendszer
felalvizsgfilatfinak
elmulasztfisfib61 adddd
kockfizatok
3. A szabfilyozfist61 eltdr6
gyakorlat alkahnazfisfinak
felalvizsgfilati hifinyfiban
rejl6 kockfizatok
4. A pitlyfizati kifrfistdl
elt&6
szerz6ddskOtdsekben
rejl6 kockfizatok
5. A pdnzagyi fedezet
alultervezdsdben rejl6
kockfizatok (becsalt
&t k, pdtmunkfik
figyelmen kival hagyfisa)
6. A pfilyfizati kiirfisban a
garancifilis elemek
elhagyfisfiban rej!6
kockfizatok
1, 11. Folyamat

Hatds

Magas

K0zepes

Magas

KiSzepes

K Szepes

Alacsony

Alacsony

Alacsony

Kockdzat

KiSzepes

K Szepes

K Szepes

K Szepes

K6zepes

Magas

K Szepes

K Szepes

K6zepes

Magas

6sszkockfizata                                               K Szepes
A pfilyitzatok, tfimogatfisok igdnybevdteldben vagy azok elmulasztfisfiban rejl6

kockfizatok
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(a felfljfffis, beruhfizfis, el6irfinyzat gazdfilkodi s folyamafihoz kapcsoldddan)

Kock&at leirdsa Hatds BekOvetkezdsi
valdszt;n{is @

Kockdzat

1.. A fejleszt si
tfimogatfisokra kiirt
pfilyfizatok
ig nybevdtel4nek
elm ulasztfisfiban rejl6
kockfizatok
2. Az elNrfilt
pfilyfizatokhoz
kapcsolddd
szerz6d4sk0t4s nem teljes
k0rfien az 0nkormfinyzat
drdekei szerint t0rt4nik
3. A tfimogatfis(ok)
folydsitfisi szakaszolfisa,
p4nzagyi likviditfisi
neh4zsdgeket okoz az
0nkormfinyzatnfil a
megvaldsulfisi 0temhez
viszonyffottan
4. A program lezfiri sa, az
elszfimolfis esetleges
pon_tat!ansfigfiban rejl6
kockfizat
1, 12. Fonyamat
5sszkockfizata

K0zepes

Magas

K0zepes

Alacsony

Alacsony

K0zepes

Alacsony

K0zepes
K0zepes

K0zepes

K6zepes

K0zepes

K zepes

E engrz6si priorfit sok 6s eHengrz si gyakoris igok meghat roz sa

Az ellen6rzdsi prioritfisok 4s az ellen6rz4s gyakorisiLga a folyamat 6sszkockfizati min6sffdse
alapjfin kerfil meghatfirozfisra a k6vetkez6k4ppen:
o a folyamat 0sszkockfizatfinfil ,,alacsony" min6sffds esetdben a folyamat ellen6rz4si

gyakorisfiga 2-5 4vente,
o  a folyamat 0sszkockfizatfinfil ,,k0zepes" min6sff4s eset4ben a folyamat ellen6rz4si

gyakorisfiga 1-2 4vente,
o  a folyamat  0sszkockfizatfinfil ,,magas"  min6s t4s esetdben  a  folyamat ellen6rzdsi

gyakorisfiga 4vente tOrtdnik.

A bels6 eHengrz4sre vonatkoz6 fejleszt s ir inyai, tervei
-  a feladat- 4s hati sk0ri rendszer, a k0zigazgatfisi kOzszolgfiltatfisi rendszer keretei k0z0tt

alakitani tovfibb, irfinyait k6vetni 4s annak megfele16en fejleszteni tovfibb,
-  a  be ls6  ellen6rz4si  feladatellfitfis  kereteinek,  szervezeti  °  szem41yi°,  tfirgyi,  

infrastrukturfilis  felt4telrendszer4nek  megteremt4se,  tovfibbk4pz4si  rendszer4nek
biztositfisa,

o  folyamatosan r4sz4v4 kel! vfilnia az irfinyitfisi°vezet6i rendszer elem4nek, a vezet4s egyik
legfontosabb elemek4nt nOvelnie kell a helyi 0nkormfinyzatok 4s az filtaluk felfigyelt
kOltsdgvetdsi szervek eredm4nyess4g4t, hatdkonysfigfit,

°  az fij tipusfl ellen6rz4sre, ellen6rz4si munkfira vonatkoz6 filtalfinos k0vetelm4ny4nek
meghatfirozfisa, azok teljesit4se, az ellen6rz4si eljfirfisok 4s mddszerek elsajfititfisa,
folyamatos fejleszt4se,

°  az ellen6rz4sek tapasztalatainak filtalfinosithat6, fontosabb, kiemelt eredm4nyeinek
bemutatfisa, tovfibbadfisa.
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Az ellel b rzds szakmai =- m6dszertani-== e[[ei b rzdsi  eckg ikdk  fejlesztdsi irdnyai

-  a szakmai szabfilyozits alapvet6 kereteinek megteremt se, az ellen6rz s szakmai
szabidyozfisi rendszerdnek kialakitfisa-=  a nemzetkiSzi  ellen6rz si standardok,
mddszertani titmutatdk figyelembe v6teldvel,

-  a megfelel6 szakmai ismeretek elsajfit tfisa, alkalmazfisa,
°  az ellen6rzdsi tapasztalatok alapjim tiSrt n6 rendszer felt lvizsgfilata, 6rtdkel se,
°  a szakmai szabfilyok betartfisfinak rendszeres felt lvizsgfilata, ellen6rz si kdzikiSnyvet,

alapszabfilyt, etikai kddexet, mddszertani melldkleteket, iratmintfikat drint6en,
°    az  ellen6rz si  irfinyelvek,  az  ellen6rz6si  standardok,  a  szakmai  fitmutatdk,

mddszertanok, mddszertani fitmutatdk folyamatos figyelemmel k sdrdse, megismerdse,
alkalmazfisa, jobb ellen6rzdsi gyakorlatok fitvdtele,

-    az ellen6rzdsi tapasztalatok hasznosulfisa a szabfilytalansfigok mege16zdse  rdekdben,
=  az ellen6rzds tervezdsdnek, az ellengrzdsi feladatok vdgrehajtfisfinak, nyilvimtartfisi

rendszerdnek mddszertani tfimogat.itsa,
°  a bels6 ellen6rzEs tani csadi si tev6kenysdgdnek igdnybevdtele 
o  az ellen6rzds min6sdgbiztosftfisi feladatainak, az ellen Srzdsi tev6kenys6g  illetve azok

megNzhatdsfigfinak drtdke16se,
o  az  ellen6rz6si  rendszer  ds  informfici6,  informatikai  tectmoldgiai,  kapcsolati

rendszerdnek kialak tfisa, hfitter6nek megteremt6se, informatikai eszkiSziSkkel vald
tfimogatfisa,

o  szfimitdgdppel tfimogatott dokumentum ds nyilvfintartitsi rendszer ki6p t6se,

A 1312-es standardnak megfelel Sen kt ]s6 drtdkeldsnek (min6s6gbiztos tfisnak) is a!i  kell
vetni a bels6 ellen6rzdsi tevdkenysdget (k ls 5 szervezet, ASZ vizsgfilat filtali fitvilfig tfis).

Be&6  eg,[en[frzdsi f ejlesz dsi  erv

A bels6 ellen6rzdsi fejleszt si terv ebmeik6nt lehet meghatitrozni"

-  az ellen6rz6si rendszer kialakftfisfit, mfik6dtetdsEt, megfelel6 tapasztalatok megszerzdsdt,
°  az  ellen6rzds  rendszerdre  vonatkoz6  hazai jogszabfilyi k rnyezetnek,  tovfibbfi a

nemzetkOzi  ellen6rzdsi  standardoknak,  az  fillamhfiztartfisdrt  felel6s  miniszter
harmonizficids ds koordinficids hatfiskiSrdben kiadott mddszertani titmutatdk, ellen6rz si
mddszertanok, a bels6 ellen6rzdsi k zikiSnyvek egys ges kiadfisa,

°  az ellen6rz s mddszertana filtal felfillftott szakmai k vetelmdnyek fokozatosan t rt n6
megfeleldse,

-  az flj vizsgfilati eljfirfisok, mddszerek, ellen6rz si technikfik megismerdsdnek, fokozatos
bevezetdse, alkalmazfisuk fltjfin magas szakmai k6vetelmdnyszintek alkalmazfisa,

-  a megel6zdst el6t rbe helyez6 ellen6rzdsi tevdkenys get kell folytatni, a tev kenysdg
hangstilyfit a szabfilytalansitgok megel6zdsdre kell helyezni,

-  az ellen6rzdsi tapasztalatok eredmdnyeinek hasznosulfisa drdekdben az eredmdnyeket meg
kell jelenfteni, k6zre kel! adni.

Be s6 eHengrz s szervezet , szern lyi feIt tebendszere

- szerveze ife#d¢Nrendszer

A  bels6  ellen6rzds  kialakitfisfir61,  megfelel6  mfikiSdtet6s6r61  6s  ft ggetlensdg6nek
biztositfisfirdl a kOlts6gvetdsi szerv vezet6je k/Steles gondoskodni. A bels6 ellen6rz6st vdgz6
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szemdly tevdkenys4g4t a k01ts4gvet4si szerv vezet6j4nek k0zveflent l alfirendelve vdgzi,
jelent4seit k0zveflent l a k01ts4gvet4si szerv vezet6j4nek kt ldi meg.

A hivatali rendszerben a v4grehajti si szervekt61 elkt l nitett szervezeti egys4g, a bels6
ellen6rz4si szervezet szervezeti 4s feladatk ri ffiggeflens4g4t az i3nkormfinyzat 4s hivatala
alapdokumentumaiban- szervezeti 4s mfik0d4si szabfilyzatban o meg kell jeleniteni.

- szemdlyife#dtdrendszer

A feladat ellfititsfit kerr6 f6 f6foglalkoz isi  k0zfisztvisel6i jogviszonyban foglalkoztatott,
ft ggetlen tett bels6 ellen6r lfitja el.

A bels6 ellen6rzds szem41yi felt4telrendszer4nek megteremt4se a bels6 ellen6rz4si munkatfirs
k0ztisztvisel6i stfitusz o k0zszolgfilati jogviszony o keret4ben t0rtdnik.

A bels6 ellen6rz4si szervezet keret4ben meg kell teremteni a tev4kenys4g ellfitfisfihoz
szi ks4ges szakmai tudfist 4s gyakorlatOto

A szem41yi 0sszet4tel fltjfin biztositani kdl, hogy a tev4kenys4ghez sztiks4ges jogi, igazgatfisi,
p nzt gyioszfimviteli, ellen6rz4si ismeretek, tovflbbfi ellen6rz4si gyakortat, rendelkezdsre
filljon a szervezet keret4ben.

A bels6 ellen&0k kivfilasztfisi, bel4ptet4si rendszer4t az filtahinos 4s szakmai  valamint a
gyakorlati k0vetelm4nyrendszer kialak tfisiwal kell figyelembe vennio

Bels6" eN.enSr kdpzettsdgi f elmdrdse, kdpzettsdge

A k01ts4gvet4si szervek bels6 kontrollrendszerdr61 ds bels6 ellen6rzdsdr61 sz616 370/2011.
(XII. 31.)  Kormfinyrendelet rendelkezik az e16 rt dltaldnos ds szakmai k@esitdsre,
k@zettsdgre,  valamint  szakmai  gyakorlatra  vonatkozd  kdvetelmdnyekrgl,  melyeket
4rv4nyesiteni kell a bels6 ellen6rz4si muakatfirs- akfir bels6, akfir kills6 szemdlyo
alkalmazfisa sorfin.

Be s8 eHen6r k6pz6si  erv ek e eme 

A bels6  ellen6r r4sz4re el6irt tovfibbk4pz4s,  illetve  vizsgak0telezetts4g teljes t4s4t,
nyilvfintart isba v4tel4t az Allamhfiztarti srdl szdl6 t0rv4ny  rja el6. E k4pz4s keret4ben eleget
kell tenni az Allamhfiztartfis bels6 p4nzfigyi ellen6rz4si (ABPE) k0vetelm4nyrendszer4nek,
amely magfiba foglalja az ABPE I. ismeretek megszerz4s4t (vizsgak0teles) 4s az ABPE II.
keretdben szervezett modulok kdt4vente tOrt4n6 tananyagfinak elsajfititfisfit.
Ahhoz, bogy a bels6 ellen6rz4s mindig az aktufilis, legfrissebb informficidkkal rendelkezzen a
stratdgiai ds 4yes ellen6rz4si c41ok teljesit4s4hez, r4szt kell, hogy vegyen az .ABPE 11.
keret4ben szervezett modulok k4t4vente t0rt4n6 tananyagimak elsajfit tfisfibap , az err61 sz616
tanflsitvfiny megszerz4s4vel.

Egydb oktatdsi ds tovdbbkdpzdsi formdk:

o  .szakmai konferencifik, el6adfisok, tanfolyamok, konzultficidk,
()nkdpzds keretdben szakmai anyagok tanMmdnyozdsa

-  bels6 ellen6rz4si rendszerjogi alapjai, bds6 szabfilyanyag,
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o  kiSzigazgatfisi, k zszolgfiltatfisi rendszerek jogi alapjai,
°  mddszertanok, eljfirfisi technikfik, ellen6rz4si tapasztalatok
-  tanulmfinyozfisa,

°  szabfilyszerfis4gi, teljesitm4nyellen6rz4s,
-  ellen6rz4si szervek vizsgfilati tapasztalatainak tanulmfinyozfisa 
-  unids tfimogatfisok ellen6rz4si tapasztalatai,

-  vizsgfilat-felk4szt 14s, vizsgfilat felk4szit4s,
-  adatgyfijt4s, adatfeldolgozfis mddszertana,
-  k4rd6iv-, munkalap - szerkeszt4s alapismeretek, a feldolgozfis

°  m6dszertana, gyakorlata,
-  jelent4sirfis,
-  kockfizatelemzds, kockfizatkeze]4s.

A bels6 ellen6rz4s kiemelt kdpz4si tfirgyk0rei: ellen6rz4s, itllamhfiztartits, kNts4gvet4s,
pdnzfigyek,  0nkormfiwzati  gazdfilkodfis,   a cormfinyzatok,  itgazati°szakmai  k4pz4sek,
szfimitfistechnika, min6s4gbiztositfis, 4rt4kelemzds, EU tovfibbk4pz4sek, kommunikfici6,
igazodva a k0zigazgatfis k4pz4si rendszer4hez.

Be s6 e er 6rz6s t rgyi  s i form dds ig aye

Az ellen6rz4s dokumentum° 4s nyilvfintartfisi rendszer4t a megjelen6 irfiwelvek szerint
folyamatosan aktualizfilni ke]lo

A bels6 ellen6rzds figykezeldsi, figyviteli ° dokumentum 4s Wilvfintartfisi feladatai, 4rdemi,
alkalmazdi,   jelentdsirfis,   dokumentumszerkesztds   °    feladatainak   informatikai
t imogatottsfigfihoz a felt4telt biztositani kell.
Az ellen6rz4s filtalfinos mappfiji t 4venk4nt, i11. a vfiltozfisokat k0vet6en folyamatosan
felt lvizsgfilni, aktualizfilni szt ksdges.

A  dokumentumrendszer  magitba  foglalja  az  ellen6rz4si  tev4kenysdget  o  eljfir is
dokumenmmai, ellen6rz4si terv, 4rtes t6 lev4!, megbizdlev41, ellen6rz4si program, jeleatds °
4s az int4zked4si tervet, valamint a v4grehajtitsr61 sz616 beszfimolfis dokumentumfi.to

A tev4kenys4g szabfilyszerfis4g4nek biztositfisfihoz ° a jogi szabfilyozfis hozzfif4rhet6s4ge
(Jogtfir), helyi 0nkormfinyzati rendeletek, bels6 szabitlyzatok tfira o felt4teleit meg kell
teremteni.

Az  ellen6rz4shez  szfiks4ges  adat-  4s  informficidszolgfiltatfis  -=  adatfitadfis,  fitv4tel,
adattovfibbitfis - felt4telrendszer4nek megteremt4se szfiks4ges az ellen6rz4sekhez t0rtdn6
felkdszfil4shez, az ellen6rz4s tervezds4hez.
A tfirgyi ds dologi feltdtelrendszer keretdben:
-  az ellen6rz4si tevdkenys4g ellfitfisfiban a bels6 ellen6rzdsi szervezet elhelyez4se kt 10n

irodahelyisdg4ben,
-  biztositani kell az iratanyag elhelyezds4t, 6rz4s4t,
-  helyszini ellen6rz4sekhez lehet6s4get kell biztositani a hivatali g4pkocsi ig4nyl4s4re,

illetve t0megk0zleked4s igdnybe v4tel4re,
-  szfimitdg4p biztositfisa a bels6 ellen6rz4s r4sz4re.
Az  ellen6rzdsi  teraleten jelentkez6  felhasznfildi  ig4nyek  vfiltozfisa  folytfin  tovfibbi
fejleszt4seket kell megvaldsitani a szakmai feladat kiszolgfilfisfira, a vizsgfilatok informatikai
trimogatottsfigfira.
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Az eHen6rz s  Ra  vfizsgfi at terfi e,ek

Szabdlyszergs gi ellenErzds." annak ellen6rzdse, bogy az adott szervezet vagy szervezeti
egysdg mfik{Sddse, illetve tevdkenysdge megfelel6en szabfilyozott-e ds drv nyesOlnek-e a
hatfilyos jogszabfilyok, szabfilyzatok, bels6 szabfilyzatok, utasitfisok  s vezet6i rendelkezdsek
el6irfisai;

Pdnz g),i ellen&z&." az adott szervezet, program p6nztigyi elszfimolfisainak, valamint az ezek
alapjfiul szolgfil6 szfimviteli nyilvfintartfisok ellen6rz6se;

Rendszerellendrzds: rendszerek (irfiwitfisi, v6grehajtfisi, p6nzt gyi lebonyolitfisi, beszfimol isi
ds ellen6rz6si) m{ik6d6s6nek fitfog6 vizsgfilata, melynek keret6ben a szabfilyszer{is6g,
szabfilyozottsfig,  gazdasfigossfig,  hatdkonys ig  ds  eredmdnyessdg  ker{il  ellen6rz6sre;

Teljesitmdny-ellen&zds: a szervezet idtal vdgzett tevdkewsdgek, programok egy j61
kiSrtilhatfirolhat6 ter ilet6n a mfik{Sdds, illetve a forrg s felhasznfilfis gazdasfigossfigfinak,
hatdkonysfigfinak ds eredmEnyessdgdnek vizsgfilata;

Informati/cai rendszerek ellendrzdse."  a szervezetndl mfik6d6  informatikai rendszerek
megbizhatdsfigfinak, Nzmnsfigimak, valamint a rendszerben tfirolt adatok teljess6gdnek,
megfelelSs g_ nek, szabfilyossfigfinak ds vddelmdnek vizsgfilata.

A stratdgiai ellen6rzdsi tervn61, az dyes ellen6rzdsi tervndl figyelembe kell velmi°

a fels6 vezetds ellen6rz6si ig6nyek, javaslatak (kockfizatelemz6sen atapulva a bels6
ellen6rz6s fdkuszfiba kell helyezni),,

o.  az ellen6rzdsi kapacifftst,
-  az ellen6rzOtt ter iletek, kOltsdgvet4si°, pdnzggyiogaz&ilkodi si, sz imviteli folyamatok,

f6folyamatok, i11. rdszfolyamatainak ellen6rz6sdt,
°  jellemz6en rendszere!len6rz seket kell  6rv nyesiteni  (komplex ellen6rzdseket kell

el6tdrbe helyezni),
°  a bels6 kontroll rendszer keretdn bel i! a folyamatba dpitett, el6zetes, utdlagos ds vezet6i

ellen6rzdsi rendszer kialakitfisfit, szabfilyozottsi gfit, m{iki3dtet6sdt 6s a fel ilvizsgfilatfival
kapcsolatos e!len6rz6st.

Az e[[en&z&i terMetek- tematikus eHeng rz&ek:

T6rv6nyi k6telezetts6g, ill. jogosults g teljesit6se (t Srv6ny szerinti rendszeres k6telezetts6g):
-  a k6zbeszerzdsi eljfirfis szabfilyszerfisdge,
-  vfilasztitsok&al, n pszavazfisokkal kapcsolatos ellen6rz sek,
-  a c6ljelleggel nyOjtott tfimogatfisok felhasznfilfisa, elszfimolfisa.

Egy6b rendszeres ellen6rzdsi k{Jtelezetts6gek, ig6nyek (dyes k{Stelezetts6g, ig6ny):
-  leltfirozfisi selejtezdsi eljfirfis ellen6rz6se,
-  p6nzgazdfilkodfis, p6nzgazdfilkodfisi jogk{Sr6k gyakorlfisfinak ellen6rz6se.

A tevdkenysdg, a folyamatok ellen6rzdsi lefedetts6ge (fontosabb f6folyamatok, ezen belial
r6 szfo l y amato k):

-  a feladat, a feladatellfitfis, a szervezet 6s mfik{Sd6s, a gazdfilkodfis rendj6nek
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szabfilyozottsfiga, szabfilyszerfis ge,
o  a feladat-  s a rendelkezdsre filld forrfisok iSsszhangja,
o  a kNtsdgvetdsi tervezds eljfirfisi rendje, a rendeletalkotfis,
o  a  kOltsdgvetds  vdgrehajtfisa,  a  k ltsdgvetdsi  el6irfinyzatok,  mddosRfisa,

nyilvfintartfisa,
-  a  k6ltsdgvetdsi  besz imolfis  eljSr isi  rendje,  a zfirszi madfisi  k telezettsdg

teljesftdsdnek szabfilyszerfisdge,
-  az Onkormfinyzati feladatok ds a feladat finanszirozfisa,
o  a gazdfilkodfisi  s ellen6rzdsi jogkiSriSk, a gazdfilkodfis operat v vitel vel

kapcsolatos jog ds ellen6rzdsi jogkiSr gyakorlfisa, szabfilyszerfisdge,
o  a bizonylati rend ds fegyelem szabfilyszerfis ge,
o  a szfimviteli  feladatok,  f6kiSnyvi kSnyvelds  Es analitikus  nyilvfintartfisok

egyeztetdse, dokumemfilfisa, folyamatba dp tett e!len6rzds mfikiSddse,
az 6nkormimyzati vagyon nyilvfintart isa, szfimbavdtele,

o  a vagyonnal va16 gazdfilkodfis, vagyon hasznos tfisa,
-  a cdljellegge! ny/ jtott t imogatfisok szabi@szerfsdge,
o  a pfily izati fomisok igdnyldsi ds felhaszn ilitsi rendjeo

Fi51defik, 2021  ..........
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Fi51defik K6zs4gi 0nkormfinyzat
Hajnal Gfibor
Polgfirmester
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KSziSs ()nkormfinyzati Hivatal
Rfikdczi Edit

Jegyz(5
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A belsb" ellenb'rzds tervezdsdnek bemutatdsa

A bels6 kontrollrendszer ldtrehozfisfidrt, mfikSdtetdsddrt  s fejlesztdsddrt a kSltsdgvetdsi szerv
vezet6je felelSs - az i llamhfiztartitsdrt felelSs miniszter Altal kSzzdtett mddszertani fitmutatdk
figyelembevdteldvel ° ds egyben kSteles olyan szabfilyzatokat kiadni, folyamatokat kialak tani
ds mfikSdtetni, amelyek biztosftjfik a rendelkez sre fil16 forrfisok szabfilyszerfi, szabfilyozott,
gazdasfigos, hat kony  s eredmdnyes felhasznNfisfit.

Az Aht. 70. § (2) bekezddse alapjfin a bels5 ellenSrzds a bels5 kontrollrendszeren belt l
mfikSd5 bizonyossfigot add ds tanficsad6 tev kenys ge keretdben a jogszabfilyoknak ds bels5
szabfilyzatoknak va16 megfeleldst, a tervez st, gazdfilkodfist 6s a kSzfeladatok ellfitfisfit
vizsgfilva megfillapitfisokat ds javaslatokat fogalmaz meg a kSlts gvet si szerv vezetSje
rdszdre.

A bels5 ellenSrzds az ellenSrz6tt szervezet c ljai eldrdse drdekdben rendszerszemldletfi
megkSzelftEssel ds mddszeresen drtdkeli, i11etve fejleszti az ellenSrzStt szervezetirfinyitfisi,
bels5 kontroll ds ellenSrzdsi eljfirfisainak hatdkonysfigfit, a jogszabfilyoknak 6s bels5
szabfilyzatoknak val6 megfeleldst, valamint a kSltsdgvetdsi bevdtelek ds kiadfisok tervezdsdt,
felhasznfilfisfit ds elszfimolfisfit, tovfibbfi az eszkSzSkkel ds forrfisokkal va16 gazdfilkodfis
folyamatfit°

A bels5 ellenSrzds szakmai gyakorlatfinak nemzetkOzi normfii szerint a bels5 etlen6rz si
tev kenys gnek drt kelnie kell a vizsg lt szervezet irfinyitfisfit, mfikSddsdt ds informficids
rendszer t fenyeget5 kockfizatokat a pdnzggyi ds mfikSddsi adatok megNzhatdsfiga ds
zfirtsflga, a mfikSd si folyamatok hatdkonysfiga ds eredmdnyess ge, a vagyonv delem, a
tSrvdnyek, a szabfilyzatok, irfinyelvek, eljfirfisok ds szerzSd sek betartfisa tert letdno

A helyi 5nkormfinyzat kdpviselS-test ilete megfillapodott abban, hogy a bels5 ellen6rzdsi
feladatot, kills5 szem llyel lfittatja e!. A bels5 ellenSmek a helyi 5nkormfinyzatra, az
5nkormfinyzat filtal feliigyelt k51tsdgvetdsi szervre, a (kSziSs) polgfirmesteri hivatatra
vonatkoz6an tervjavaslatot kell 5sszefill tanio

A bels5 ellenSrzds a 2022° dvi munkatervdt, kockitzatelemzds alapjim kdszRette el, figyelembe
vdve a 370/2011. (XII. 31) Korm. rendeletben foglaltakat  tovfibbfi a Bels5 EllenSri
KdzikSnyv elSirfisait, as a bels5 ellenSrzds szakmai gyakorlatfinak nemzetkSzi norm/tit, amely
szerint felmdrdsre kertilnek (kockfizatelemzds) a kSltsdgvetdsi ds egy b szervek tevdkenysdgdt
drintS, gazdfilkodfisi folyamatfiban rejl5 kockfizatok.

A kockdzatelemzds felmdrdsdvel, a fels6" vezetds javaslatdval, a feltdrt kockdzati t(nyez(ik
beazonositdsdval ds min(JsitOsdvel, valamint az ellengirzdsi tapasztalatok figyelembevdteldvel
keriilt meghatdrozdsra az ellengrizend6" folyamat ds az ellen6rzds cdlja, majd ezek alapjdn
keriilt sot az dyes tervjavaslat elkdszitdsdre.

A belsd ellengrz si szervezet az dves terv Osszedllitdsdndlfigyelembe vette:
-  az 5nkormfinyzatokat drint5 gazdfilkodfisi tev kenys get, a polgfirmesteri hivatalok, kSzSs

5nkormfinyzati hivatalok gazdfilkodfisfit, tovfibbfi az 5nkormfinyzatok felfigyelete alfi
tartoz6 kOltsdgvetdsi szervekndl ellfitand6 tevdkenysdgeket,

-  a helyi 6nkormfinyzatok t6bbsdgi irfinyitfisukkal mfik6d5 gazdasfigi tfirsasfigokat,
-  a helyi nemzetisdgi 6nkormfinyzatok mfik6ddsdt, k6nyvvezetdsi k6telezettsdgdt,
-  a cdljellegge! juttatott tfimogatfisok felhasznfilfisfit a kedvezmdnyezett szervezetekndl,
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AzonositoCt kockdza¢i tdnyezb'k: a p4nzkezel4si szabfilyok kialakitfisa, a P4nztfir kezel4se,
p4nzforgalmi rendje 4s v4delm4nek szabi@ozottsfiga, munkak0ri leirfisok relies k0rfisdge,
felel6ss4gi nyilatkozatok megl4te, helyettesitds rendje, p4nz szfillititsa, bizonylati rend
betartfisa,  operativ  gazdfilkodfissal  kapcsolatos  jogkiSr{Sk  betartfisa,  a  befizet4sek
nyilvfintartfisfinak naprak4sz vezetdse, a kifizet4sek szabfilyszerfis4ge, megalapozottsfiga, a
p4nz kezeldse,  v4delme,  a k4szp4nzitllomfiny  egyez6s4ge,  a  bels6  kontrollrendszer
miik0dtet4se.

Sor  I
v

szam!
1+

Elten6?zds
@HSa
Rendszer=
ellen6rzds

Idb szak

2022.
4v

Az etlen&z&
temezdse

2022. III. n.

4v

Az egyeztetet jdentds
leaddsi hatdrMeie
2022.4vben kiadott
ellen6rzdsi programban

.......  megjelOlt id6pontban

Erbforr&
sz ksdg&m
lf68
szakdrtSi nap

Eomail leveiezdsi rendszeren kereszt il az elektronikus kapcsolattartfis biztosftott a telep il4si
6nkormfinyzattal, illetve a polgfirmesteri,- k{Sz6s 6nkormfinyzati- hivatalial.

F61defik, 2021.
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2.sz mfi melldkIet

ER en6rz s  tervjavas at

2022°  vfi beRs6 e en6rz sfi terv

Ellen6rz si tervet megalapoz6 elemz s time, id6pontja
EHen6rzgsi tervet rnega apoz6 kockfixat e emz s cfme, fid6pontja: Kockfizatelemz s 202!  v

$OF

sza 
Telep l s

FNdefik

Ellen6rzStt szerv

FNdefik    KiSzs6gi
!3nkormfinyzat

K6szp6nzkezel6s
rendje

Ax eHen6rz s c ja,

eHengrz tt idgsxak

A         pdnzkezelds6re
vonatkoz6      elNrfisok
bizonylatok,
dokumentumok vizsgfilat 
E!len6rz tt id6szak: 2022
6v

1

Axonos[,o,t kock5zati tSnyex6k

A p6nzkezeldsi szabfilyok kialakitfisa,  a

kezel6se,  pdnzforgalmi  rendje  ds  v6delm6nek
szabfilyozottsfiga, munkakOri Ieirfisok teljes kOrfis6ge,
felel6ss6gi nyilatkozatok megI6te, helyettesff6s rendje,
p6nztfir ellen6rz se, pdnz szfillitfisa, bizonylafi rend
betartfisa,   operafiv   gazdfiIkodfissal   kapcsolatos
jogk0r0k betartfisa, a befizet6sek nyilvfintm-tfisfinak
naprak6sz vezetdse, a kifizetdsek szabfilyszenSs6ge,
megalapozotts iga,  a  p6nz kezel se,  vddelme,  a
k6szp6nz illomfiny     egyez6s ge,     a     bels6
kontrollrendszer biztosfffisa

Az
eHenbrz s

t pusa

Rendszer

ellen6rzds

Az eHen6rz6s

atemez se, a

jelent s
e k sx t s nek

Helyszini       ds
dokumentfir s

ellen6rzds.

A       helyszini
ellen6rz6s
0temezgse:  2022
6v III. negyed6v

Szaks ges

munkanapok

szfima

i f6 8 szakdrt6i
nap



3, sz m0 mell6klet - L tsz m  s er6for Ss

L@ sz m @s er6fo s

Fdlde{-ik            FdJldeSk K6zs 9i OnkormSn e:at

F ldeSk         F lde kt K6z6s 0nkorm nyzati Hivatal

F61de k            F61de . ki Gyermekmosoly Ovoda

F61de k T rs 9t Szoci lls Eg szs gOgyt
F61de k         Gyermekj61 ti es Ovodai Onkorm&ny ati

T rsul s
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FdldeAk                Terven feK E ellendrz : sek
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4. sz :mlO metl k et - Tev@kenys¢sgek bemutatasa

Tev6kenys6gek

F6Ide&k K0zscgi Onkorm&nyzat

F6 deSki Kez6s Onkorm nyzati Hktata 

F6 de ki Gyermekmoso!y 0voda

F6 deb, k T6rs@gi Szoc{a is Eg@szseB( gyi
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