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Tisztelt Képviselı-testület! 
Az önkormányzat belsı ellenıre az alábbiak szerint elkészítette a 2013. évre szóló ütemtervet: 
 
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ber.) 31. §-a alapján a költségvetési szerv belsı 
ellenırzési vezetıje kockázatelemzés alapján éves ellenırzési tervet készít. Amennyiben a 
költségvetési szerv nem  foglalkoztat belsı ellenırt, a költségvetési szerv vezetıje köteles 
gondoskodni a költségvetési szerv belsı ellenırzésének külsı erıforrás bevonásával történı 
megszervezésérıl. Az erre vonatkozó megállapodásban rendelkezni kell arról, hogy a belsı 
ellenırzési vezetıi tevékenységeket a külsı erıforrás látja el. 
 
− A lehetséges ellenırzési feladatok összeállítása után a felállított értékelési 

szempontok: 
 

− Ellenırzési környezet 
− Az ellenırzés gyakorisága 
− Kötelezı ellenırzések 
− Pénzügyi hatás 
− Dokumentált folyamatok 
 

2. Pontrendszer kialakítása: 0-5-ig 
 
 
3. Súlyozási érték, mely meghatározza az egyes kockázati tényezık rendszerekre 

gyakorolt hatását, egyben megkönnyíti a rangsorolást: 8-500-ig 
 
Az értékelési szempontok pontozása az alábbiak alapján történik: 
 
Ellenırzési környezet (pontozás 0-5-ig, súlyszám: 8): 5-öst adunk annak jelzésére, hogy 
a korábbi ellenırzések jelentıs szabálytalanságot, hibát tártak fel az adott területen. 0 
jelzi, hogy nem ismeretes, illetve nem várható semmiféle ellenırzési probléma. 
 
Az ellenırzés gyakorisága (pontozás 0-5-ig, súlyszám 8): 5-öst alkalmazunk annak 
jelzésére, hogy a területet célszerő évente ellenırizni, 0 pontszám annak jelzésére, hogy 
ezt a területet egy éven belül ellenıriztük  és nincs újból elıforduló követelmény. 
 
Kötelezı ellenırzések (pontozás 0-1-ig, súlyszám 500): 1 pontot adunk, ha ezt ellenırzési 
jogszabályi elıírás követeli meg, 0-5 pont, ha a szervezet vezetıje javasolja, egyébként 0 
pont. 
 
Pénzügyi hatás (pontozás 0-5-ig, súlyszám 10): Annak jelzése, hogy e területnek milyen 
közvetlen  hatásai vannak a bevételek, illetve a költségek alakulására. 
 
Dokumentált folyamatok (pontozás 0-5-ig, súlyszám 10): 5-öst alkalmazunk annak 
jelzésére, hogy nincsenek dokumentált folyamatok, tisztázatlanok a felelısségi körök 
(pl., szabályzatok, együttmőködési megállapodások hiányossága). 
 
 
 



A kockázati összpont-számot (végleges kockázati értéket) az adott pontok súlyozási 
értékkel való beszorzása adja ki. A csökkenı pontszámok szerinti sorba rendezés 
mutatja az ellenırzési témák prioritását. Alacsony kockázat: 0-36 kockázati érték, 
közepes kockázat: 37-340 kockázati érték, magas kockázat: 341 kockázati értéktıl. 
 
 
Az összesítés után készíthetı el az éves ellenırzési terv, mely a tárgyévre tervezett 
ellenırzéseket részletezi. A Ber. 31. § (4) bekezdése alapján az alábbiakat tartalmazza: 
 

− Az ellenırzési tervet megalapozó elemzéseket, különös tekintettel a 
kockázatelemzésre; 

− A tervezett ellenırzések tárgyát; 
− Az ellenırzések célját; 
− Az ellenırizendı idıszakot; 
− A szükséges ellenırzési kapacitás (erıforrás szükséglet) meghatározását; 
− Az ellenırzések típusát, módszereit; 
− Az ellenırzések ütemezését; 
− Az ellenırzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését. 

 
A tervezett ellenırzések elvégzéséhez szükséges ellenıri nap az erıforrás-szükséglet 
felmérés alapján becsülhetı meg. A belsı ellenırzési tervet, az erıforrás 
szükségletet,ezek esetleges idıközi változásait a Képviselı-testület fogadja el. 
 
Elıterjesztésem  1. sz. melléklete tartalmazza a kockázatelemzést. 
         2. sz. melléklete tartalmazza a 2013. évi  ütemtervet. 
         3. sz. melléklete tartalmazza a belsı ellenırzés 2013. évi munkaidı mérlegét. 
                            
        Fodor Pálné 
       belsı ellenırzési vezetı” 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet szíveskedjék elıterjesztésem megtárgyalni és a 2013. 
évi belsı ellenıri ütemtervet elfogadni. 
 
           Határozati javaslat 

….. /2012. (XI.27.) sz. önkormányzati határozat 
Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta  és  a 
költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és a belsı ellenırzésrıl szóló 370/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet 31. §-a  alapján a melléklet szerint elfogadja Alsónémedi  
Önkormányzat és  Intézményei 2013. évre szóló belsı ellenırzési ütemtervét, 
munkatervét. 
Határid ő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 
Alsónémedi, 2012. november 10.        
         Dr. Percze Tünde 
                 Jegyző 
Látta: 
 
Vincze József  
polgármester  
 


