Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
Társulási Tanácsa
8654 Ságvár, Fő utca 16.
84/580-022
Fax: 84/380-256
hivatal@sagvar.hu

Előterjesztés,
amely készült Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó
Társulás Társulási Tanácsának
2019. február 26-i rendes, nyilvános testületi ülésére.
5. napirendi pont: A Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás és a
Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása.
Az előterjesztést összeállította:Koltai Bernadett aljegyző.
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző.
Tárgyalás módja: nyílt ülésen.
Elfogadás módja: egyszerű többséggel.
Tisztelt Társulási Tanács!
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 29. § (1) bekezdése szerint az ellenőrzési munka
megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján - az államháztartásért
felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai
ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv
vezetője hagy jóvá.
A Ber. 31. §-a alapján a belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel
- összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.
Az éves ellenőrzési tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján
felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell
alapulnia.
Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves
ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn
belül ellenőrizni kell.
Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:
 az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének
összefoglaló bemutatását;
 a tervezett ellenőrzések tárgyát;
 az ellenőrzések célját;
 az ellenőrizendő időszakot;
 a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
 az ellenőrzések típusát;
 az ellenőrzések tervezett ütemezését;
 az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;
 a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;
 a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;
 a képzésekre tervezett kapacitást;
 az egyéb tevékenységeket.
A Ber. 32. §-a alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési
vezető a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző, illetve főjegyző
részére a tárgyévet megelőző év november 30-ig. Társulás esetén a belső ellenőrzési vezető a
tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a létrehozott költségvetési szerv
vezetője és a társulási tanács elnöke részére.

A társulás esetében az éves ellenőrzési tervet a társulási tanács a tárgyévet
megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.
A belső ellenőrzési vezető a 2019. évre vonatkozó ellenőrzési tervet megküldte az társulás
részére, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.
Az előterjesztéshez kapcsolódó jogszabályok az alábbi linken megismerhetők:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143099.295739
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a határozati javaslatban foglaltaknak megfelelően
döntsön a 2019. éves ellenőrzési terv elfogadásáról
Határozati javaslat
döntés a Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás
2019. évi ellenőrzési tervének elfogadásáról
Ságvár és Környéke Önkormányzati Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa a Társulás és
intézménye a Ságvári Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2019. éves belső ellenőrzési tervét az 1.
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
határidő: értelem szerint
felelős: Kecskés Gábor elnök
Ságvár, 2019. február 15.
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Az előterjesztés melléklete
SÁGVÁR ÉS KÖRNYÉKE ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÓ TÁRSULÁS
2019. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Sorszám

Ellenőrzött szerv, szervezeti
egység

Ságvári
Bölcsőde

1

„irányító
ellenőrzés”

Bóbita

Óvoda

szervként

és

végzett

Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő
időszak

Célja: annak megállapítása, hogy a gyermek, vendég-, valamint szociális étkezési térítési
díjak megállapítása, beszedése,
nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi
előírásoknak és a belső szabályozásoknak
megfelelően, szabályosan történik-e, az
igénybe vett kedvezmények megalapozottake, jogszerűek-e, bizonylatokkal megfelelően
alátámasztottak-e
Tárgya: étkezési-, valamint szociális étkezési
térítési díjak beszedése, elszámolása,
nyilvántartása

Azonosított kockázati
tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa,
módszerei (**)

- Vonatkozó jogszabályi
előírások be nem tartásában
rejlő kockázatok

Típusa:
Pénzügyi ellenőrzés

- Szabálytalan
elszámolásokból eredő
kockázatok
- A kedvezmények nem
teljes körű
alátámasztottságából eredő
kockázatok

Módszerei:
Dokumentumok,
nyilvántartások
mintavételes
ellenőrzése

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése
(***)

2019. április
Jelentés:
2019. május 31.

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap) (****)

16 belső
ellenőri nap

Időszak: 2018. IV. negyedév
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Ságvári Közös Önkormányzati
Hivatal
(Ságvár és Környéke
Önkormányzati Feladatellátó
Társulás vonatkozásában)

Célja: annak vizsgálata, hogy a 2018. évi
költségvetési beszámoló megfelelő képet
mutat-e a társulás vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről, a beszámoló számviteli
alátámasztása, a főkönyvi és analitikus
nyilvántartások egyezősége biztosított-e.
Tárgya: 2018. évi költségvetési beszámoló
megfelelősége
Időszak: 2018. év

- Számviteli alapelvek
esetleges megsértésében
rejlő kockázatok
- Törvényi előírások be nem
tartásában rejlő kockázatok

Típusa:
Pénzügyi ellenőrzés
Módszerei:
Dokumentumok,
nyilvántartások
szúrópróbaszerű,
esetenként tételes
ellenőrzése

2019. május
Jelentés:
2019. június 30.

4 belső
ellenőri nap
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Sorszám

Ellenőrzött szerv, szervezeti
egység

Ságvár és Környéke
Önkormányzati Feladatellátó
Társulás
3

Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő
időszak

Célja: annak megállapítása, hogy a házi
segítségnyújtás működése szabályozottan
történik-e, a szükséges személyi feltételek
biztosítottak-e, vezetik-e a vonatkozó
jogszabályok által előírt szakmai
dokumentációt, nyilvántartásokat, azok
tartalma megfelelő-e, vezetésük módja
szabályszerű-e

Azonosított kockázati
tényezők (*)

Az ellenőrzés típusa,
módszerei (**)

- A jogszabályi előírások be
nem tartásában rejlő
kockázatok

Típusa:
Szabályszerűségi
ellenőrzés

- Dokumentáltság esetleges
hiányosságai

Módszerei:
Dokumentumok
szúrópróbaszerű,
esetenként tételes
ellenőrzése

Tárgya: a házi segítségnyújtás működése

Az ellenőrzés
tervezett
ütemezése
(***)

2019. június
Jelentés:
2019. július 31.

Az
ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap) (****)

4 belső
ellenőri nap

Időszak: 2018. év
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.
** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.
Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint
Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzései önerőből folyamatosan biztosítottak
Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 6 ellenőri
nap
Dátum: 2018. november 30.
Készítette:
_____________________________
Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

_____________________________
Kecskés Gábor
Elnök

_____________________________
Budainé Vajk Ildikó
Jegyző, mint munkaszervezeti feladatokat
ellátó szerv vezetője
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