
 

    

 

A Magyar Kormány 478/2020.(XI.3.) Korm. rendeletével a rendkívüli járványveszély miatt 

kihirdetett veszélyhelyzet során a polgármester által  

meghozott képviselő-testületi feladat-és hatáskörbe tartozó döntések 
 

Bátonyterenye Város Polgármesterének 

52/2020. (XII.08.) sz. HATÁROZATA 
 

a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

Az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormány által elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott 

jogkörömben eljárva a 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról szóló javaslat tárgyában 

az alábbi határozatot hozom: 

 

Bátonyterenye Város polgármestere a 2021. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint 

elfogadja.  

 

Bátonyterenye Város polgármestere utasítja a költségvetési szerv vezetőjét, a jegyzőt, hogy az 

ellenőrzések végrehajtását a módszertani útmutatókban, jogszabályokban, illetve a Belső 

Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak betartásával biztosítsa.  

 

Határidő: 2021. december 31.  

Felelős: dr. Lengyel Tamás jegyző 

 

 

 

Bátonyterenye, 2020. december 8. 

        Nagy – Majdon József 

                 polgármester 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 116/2020.(XII.08.)Öh.sz. határozata. 
                                                  

Határozatot kapják: 

1. Képviselő-testület tagjai – helyben 

2. Dr. Lengyel Tamás jegyző – helyben 

3. Kovács Krisztián városgazdálkodási osztályvezető – helyben 

4. Belső ellenőr - székhelyén 

5. Irattár 
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BÁTONYTERENYE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ 

INTÉZMÉNYEK 2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Összeállította: Győriné Új Mária 

                                               Belső ellenőr
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BÁTONYTERENYE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ 

INTÉZMÉNYEK  

2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE 

 

 

 

Bátonyterenye Városi Önkormányzat 2021. évi éves belső ellenőrzési tervét a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszerét és belső ellenőrzésének rendjét szabályozó 370/2011. 

(XII.31.) kormányrendelet (Bkr.) 31 §-nak rendelkezései szerint és az államháztartásért 

felelős miniszter által kiadott szakmai módszertani útmutató tartalmát figyelembe véve 

állítottam össze. A terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a rendelkezésre 

álló erőforrásokon alapul. 

 

1. Az éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés. 

 

Bátonyterenye Város Önkormányzat 2021. évi Belső Ellenőrzési terve kockázatelemzésen 

alapul, melyet a belső ellenőr számára a Magyarországi államháztartási belső ellenőrzési 

standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 § (1) bekezdése rendel el 

kötelezettségként. 

 

A kockázatelemzés módszertanát a Polgármester Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében 

rögzített modell szerint alkalmaztam a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és 

azonosított kockázati tényezők rangsorának kialakításánál.  

 

A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira építve a vezetéssel 

egyeztetve végeztem. A korábban azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a 

tárgyidőszakban feltárt kockázati kritériumok minősítésében közreműködtek az illetékes 

szakemberek. 

 

Meghatároztuk az egyes szervezeti szintek tolerancia határait és ennek alapján 

megállapítottuk az egyes kockázati tényezők az egész hivatal és a közös hivatal működésére 

és gazdálkodására gyakorolt tűréshatárát. 

 

A folyamatok kockázati rangsora segítségével meghatároztuk azokat a fő témaköröket, 

amelyek potenciális veszélyforrást jelentenek az önkormányzati gazdálkodás vagy egyes 

ellátandó területek működtetése szempontjából.  

 

A megjelölt kockázati tényezők mindenképpen további analízist és válaszlépéseket 

igényelnek. Az egyes kritériumokhoz hozzárendeltük azokat a szervezeteket vagy szervezeti 

egységeket ahol a kockázati tényezők bekövetkezési valószínűségének gyakorisága illetőleg 

lehetséges negatív hatásuk a legnagyobb veszélyt jelenti.  

 

Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a 

belső ellenőr tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetenként és szervezeti 

egységenként a belső kontrollrendszerek kockázati szintjét az előzőekben felsorolt folyamatok 

mindegyikére.  
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A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített 

két kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont 

értékelése alapján rangsoroltuk.  

 

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati 

prioritások mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így 

alakítottuk ki tervjavaslatunkat. 

 

A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése 

hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.  

 

2. A tervezett ellenőrzések tárgya. 

 

Az ellenőrzések tárgykörébe tartozik a 2020.évi költségvetési beszámoló készítésének, 

szabályszerűségének ellenőrzése a Bátonyterenye Város Önkormányzatánál és 

intézményeinél.  

 

A kiemelt kockázati prioritás miatt az ellenőrzések tárgyaként jelenítettük meg a 

bátonyterenyei selejtezési tevékenység belső eljárásrendjének, szabályozottságának 

utasításainak, intézkedéseinek, gazdálkodásának és számviteli folyamatainak vizsgálatát.  

 

Az Önkormányzatnál   a pénzkezelési folyamat felülvizsgálata, a szabályozottságának 

betartatása a kockázatok elemzésénél került előtérbe. Vizsgálandó az egyezőség a 

könyveléssel és az analitikával, melynek keretében a szabályozottság és az elszámolások 

ellenőrzésre kerülnek. 

 

A Városi Óvoda átfogó vizsgálata lesz végrehajtva rendszerellenőrzés keretében.  

 

3. A tervezett ellenőrzések célja és módszerei.  

 

 

A 2021. évi belső ellenőrzési tervben három rendszerellenőrzés végrehajtását 

prognosztizáljuk. A rendszerellenőrzés célja az intézmény rendszerének felülvizsgálata a 

szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A rendszerellenőrzésen belül azt a 

kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, hogy megállapítsuk milyen színvonalon érvényesültek 

azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1) bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése 

és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben. 

 

A tervezett  pénzügyi ellenőrzés általános célja annak megállapítása, hogy a pénzeszközök 

felhasználása mennyiben felelt meg a hatályos jogszabályoknak. Fontos szempont a pénzügyi 

ellenőrzések lebonyolításánál a költséghatékonyság vizsgálata, az elvárások teljesítésének 

számszaki meghatározása és annak megállapítására, hogy a vizsgált szervezet törekedett-e 

feladatainak a lehető legkisebb erőforrás bevonásával történő megoldására. 
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       BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV 2021. ÉVRE 
 

2021. évi belső ellenőrzési terv részletes adatai 

 

                1. számú táblázat 

Sor 

szám 
Ellenőrzött szerv Ellenőrzés célja  Ellenőrzés tárgya  

Ellenőri 

kapacitás 

(munka 

nap) 
Ellenőrzés típusa 

Az ellenőrzés 

ütemezése 

 

Ellenőrzési 

időszak 

1. Bátonyterenye 

Város 

Önkormányzat 

A 2020. évi költségvetési 

beszámoló készítése az 

elfogadásig 

A 2020. évi 

költségvetési beszámoló 
30 Pénzügyi ellenőrzés 2021. július 2020. év 

2. Bátonyterenye 

Város 

Önkormányzat 

selejtezési 

tevékenysége 

A selejtezés 

szabályozottságának, 

rendszerének vizsgálata 

A selejtezési 

szabályzatai belső 

eljárásrendjei utasítási, 

intézkedései és 

számviteli folyamatai. 

30 Rendszerellenőrzés 
2021. 

augusztus 

 

 

2020. év 

3.  

Bátonyterenye 

Város 

Önkormányzat 

A pénzkezelési folyamat, 

végrehajtása, elszámolásának 

és főkönyvi könyvelésének 

vizsgálata, 

 

Az Önkormányzat 

témára vonatkozó 

szabályzatai belső 

eljárásrendjei utasításai, 

intézkedései és 

számviteli folyamatai. 

20 Rendszerellenőrzés 

2021. 

szeptember 

 

2020. év 

4. Bátonyterenyei 

Városi Óvoda 

Az óvoda átfogó vizsgálata. 

Az óvoda szabályzatai 

belső eljárásrendjei 

utasítási, intézkedései és 

számviteli folyamatai. 

30 
Rendszerellenőrzés 

 
2021. október 2020. év 
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Belső ellenőrzés 2021. évi kapacitásának terve 

 

 

2. számú táblázat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naptári napok száma: (1 fő)                                                                      365  

 

 

Rendelkezésre álló revizori napok száma összesen évente  

 

 

1 fő részére összesen:                                                                     110 revizori nap 
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KOCKÁZAT ELEMZÉSI ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT 

(Főfolyamatok és intézményeinek adatainak összesítése alapján) 

2021. évi tervhez 

 

              3. számú táblázat 
 

Sor-

szám 
A kockázati tényezők megnevezése 

Valószínűség 

prioritása 
Hatás prioritása 

Összesített kockázati 

besorolása 

1. Jogszabályi változások hatása magas magas magas 

2. Bevételek realizálhatósági szintje magas magas magas 

3. Pénzügyi szabálytalanságok 

bekövetkezésének hatásai 
közepes magas magas 

4. Szervezeti változások hatásai közepes közepes közepes 

5. Belső szabályozás komplexitása közepes magas közepes 

6. Kontrolltevékenységek működése  közepes magas magas 

7. Személyi változások hatásai közepes közepes közepes 

8. Alkalmazott munkaerő képzettsége alacsony magas közepes 

9. Tévedések bekövetkezése magas közepes magas 

10. Csalás, korrupció alacsony magas közepes 

 

 

 

         Bátonyterenye, 2020. december 8. 

 

 

Győriné Új Mária          
 

  Belső ellenőr 

 


